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  كلمة رئيس مركز أهل السنة بركات رضا
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .و على آله و أصحابه أمجعني, صالة و السالم على سيد املرسلنيو ال, احلمد هللا رب العاملني

   :و بعد
العقيدة يف  " أن يقدم إىل قارئه العرىب كتاب       " مركز أهل السنة بركات رضا    "يسر  

احلنفـى املاتريـدى القـادرى      لإلمام الفقيه احملدث الشيخ أمحد رضـا خـان          " اإلسالم
و مرجعا هاما يف جمال العقيدة و       , ة اإلسالمية    و الذى يعد إثراء للمكتب     (...............)

يف و سوف يتلذذ القارى خالل قرأته مبا أفاده الشيخ ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ     , التوحيد 
و ذلـك فـإن     , اخلالص و متييز الطيب من اخلبيث       توضيح األفكار اإلسالمية و التوحيد      

  .و موسوعة إسالمية عامة, ر لدهو نابغة من نوابغ ا, عبقري من عباقرة اهلند الشيخ اإلمام 
جهدا كبريا يف إخراج هذا منظر اإلسالم األزهري / و قد بذل األخ الفاضل السيد   

  .  الكتاب بشكل حمقق مزود بالشروح و التعليقات
يأمل املركز أن يكون الكتاب دعامة حقيقية لصون العقيدة و احلماية عن الفـرق              

  .و املترجم ـ ـ فجزاه اهللا تعاىل املؤلف . الباطلة
  
  
  
  

  عبد الستار حبيب الھمدانى
  رئيس مركز أهل السنة بركات رضا

  .اهلند , غوجرات , فوربندر 
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و العجز و البخل    , شأنه عن الكذب و اجلهل و السفه و اهلزل        , احلمد هللا املتعال    
و مجال سبوحيته   , و كل ما ليس من صفات الكمال املرته عظيم قدرته بكمال قدوسيته             , 
و وعده الصدق و من أصدق من       ,  قوله احلق    ,عن وصمه خروج ممكن أو ولوج حمال        , 

و , و لذاته القدم , فسبحان اهللا بكرة و أصيال , و كالمه الفصل و ما هو باهلزل     , اهللا قيل   
و صـدقه أزىل فـال      , و كالمـه أزىل     , و ال قائم حيول     , فال حادث يقوم    , لنعته القدم   

و الصالة و السالم على الـصادق املـصدوق سـيد           , ق يزول   وال الصد ,الكذب حيدث   
لدين احلق و على وجه احلق و احلق يقول         املخلوق النيب الرسول األتى باحلق من عند احلق         

و أشهد أن ال إله     , و على احلق نزول   , فهو احلق و كتابه احلق باحلق أنزل و باحلق نزل           , 
أن حممدا عبده و رسوله باحلق أرسله صدقا        و أشهد   , إال اهللا وحده ال شريك له حقا حقا       

و علينا معهم   , عليه و على آله و صحبه و كل من ينتمي إليه             صلواة اهللا و سالمه   , صدقا
  . ـ أمني ـ 1و هبم و هلم يا أرحم الرامحني 

د بو واجب الوجود من األزل إىل األ      , نؤمن بأن اهللا سبحانه و تعاىل صانع العامل         
و , و هو جـدير بالعبـادة       , و له الكمال املطلق   , وال يف صفاته    , اته  و ال مثل له يف ذ     , 

و إليه يرجع تدبري الكليات و اجلزئيات يف اخللق         , و هو خالق الكون     , باالستعانة  مستحق  
, و له صفات ذاتية من احلياة و القدرة و العلم و الكالم و السمع البصر و اإلرادة                  , كافة  

و كـان   .   له صفات أخرى فعلية و نفسية و سلبية و إضافية         و  , و يتصف هبا من األزل      
و ال يزال عليها إىل أبـد       , و ما زال على تلك الصفة       , ق الكون على صفة كاملة قبل خل    

  . األباد 

                                                 
للمؤلف العالم و هو    " سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح       "قلنا احلطبة العربية من كتاب         1

حرفة عن الدين و الىت تفوه عن صدور الكذب من          كشف فيه عن عوار الفرقة املن     , كتاب قيم   
  .اهللا تعاىل
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 و يقدر على خلق      3و يعطى الرزق    ,  و يزيل األالم     2و هو الذى يشفى املريض      
و األسباب األخرى الظـاهرة و      , الرزق  و إعطاء امللك    , ذلك و أما الشفاء بيد الطبيب       

و على هذا يطلـق      , 4اخلفية كالدعاء و تصرفات األنبياء و أعمال األولياء إمنا يعدو سببا          
  ..و على األنبياء مزيل اهلموم , و على امللك معطى الرزق , على الطبيب شايف األمراض 

ات و األفعـال     و من هنا تصدر منه تلك الصف       5إنه تعاىل حكيم يف كل ما يفعل        
 بصفات اهللا تعـاىل     و من املعلوم أن هناك أشياء كثرية تتعلق       , من وراء األسباب    املذكورة  

  .. و إعطاء الرزق , و شفاء األمراض ,   كوسائل الكسب و تدبريات األمور القدمية 

                                                 
  ) .80: الشعراء  ( ﴾و إذا مرضت فهو يشفني﴿يقول اهللا سبحانه و تعاىل     2
﴾ ـ﴿ إن اهللا هو الرزاق ذو القـوة املـتني﴾    ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون﴿    3

  )57,58: الذريت (
بني األسباب و الوسائط و من هنا جند أيات كثرية و أحاديث عديدة             يعيش العامل اإلنساىن ما         4

﴿ و هزي إليك جبزع النخلة تسقط عليك رطبـا          : حترضنا على اختيار األسباب يقول تعاىل       
و يقول الرسول الكرمي ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ فيما أخرجـه    ) 25: مرمي  (جنيا﴾

 من حديث على بن أىب طالب ـ رضى اهللا تعاىل عنه  اإلمام أمحد بن حنبل و البخاري و مسلم
كان النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ يف جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت بـه    : ـ قال 

يا : قالوا  , ما منكم من أحد إال و قد كتب مقعده من النار و مقعده من اجلنة                : األرض فقال   
إعملوا فكل ميسر ملا خلق له أما من        : قال  , ل  أ فال نتكل على كتابنا و ندع العم       ! رسول اهللا   

كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة و أما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل                  
   ﴾.  فأما من أعطى و اتقى و صدق باحلسىن ﴿ :مث قرأ , الشقاوة 

  .................................................راجع مسند أمحد بن حنبل 
  ................................................................و البخاري 

  ...................................................................و مسلم 
يقول اهللا سبحانه تعاىل ﴿ و هو الذي يبدأ اخللق مث يعيده و هو أهون عليه و له املثل األعلى يف     5

 )27: الروم  (﴾. ت األرض و هو العزيز احلكيمالسموا
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و دعا األولياء و كالم املقربني مظهر من        كما أننا ال نشك يف أن تصرفات األنبياء         
و , و هو ثابت عن طريق الشرع و الكـشف          , و منحة من املنح اإلهلية      , ر الربانية   املظاه

ة بعيدا عن القـدرة اإلهليـة       من هنا حيكم بالكفر على من اعترب األسباب و الوسائط احملض          
و كذلك يكفر من خص القدرة اإلهلية لبعض        . راميا الفاعل احلقيقى و راء عرض احلائط        

يدفعنا إىل القول بأبطـال احلكمـة       ا أن نفي األسباب بأسرها      كم. األسباب دون البعض    
و من كمال اإلميان أننا نعترف السبب       , و نفض اليد عن السعادة الدينية و الدنيوية        , لقدميل

  .واسطة لظهور الصفات اإلهلية حىت ال نضيع فرصة اإلستفادة منه الظاهر و اخلفى بأنه 
 6ل بالنظر إىل ذاته و خمـتص باملمكنـات          إنه تعاىل سبحانه ال يتصف مبا هو حما       

كاتصافه باجلوهر و العرض و اجلسم و املكان و الزمان و احلركة و االنتقال و اجلهـل و                  
    .7و الصفات و كونه يف اجلهة الكذب و التغري يف الذات 

                                                 
قال اإلمام . الن احملال يدل على النقص و التغري و هذا يطرأ على املمكن و اهللا تعاىل قدمي     6

 و متت كلمة ربك صدقا و عدال ال مبدل لكلماته و هو ﴿ :الرازى يف تفسري قوله تعاىل 
.. موصوفة بصفات كثرية " اهللا" أن كلمة  إعلم أن هذه األية تدل على﴾. السميع العليم 

كوهنا صدقا و الدليل عليه أن الكذب نقص  و النقص " اهللا"الصفة الثانية من صفات كلمة 
  :  األنعام  . 168 /7راجع مفاتيح الغيب . على اهللا تعاىل حمال 

 كاجلهل و   يستحيل عليه تعاىل مسات النقص    " ../.. : املسايرة"قال كمال الدين ابن اهلمام يف       
و يف شرحه بل يستحيل عليه كل صفة ال كمال فيها و ال نقص ألن كل من صفات                  . الكذب

لو جاز اتصافه باحلادث جلاز النقصان      " : شرح املقاصد "و قال التفتزاىن يف     .. اإلله صفة كمال    
  .62:راجع املعتقد املنتقد ص .. عليه و هو باطل إمجاعا

تغىن عن احملل أو ماهية إذا وجدت ـ يف األعيان ـ كانت ال يف    معىن اجلوهرى متمكن يسألن    7
  .. موضوع فيكون وجوده زائد عليه و الواجب ليس كذالك 

  ..و أما عدم كونه تعاىل عرضا ألن كل عرض حمتاج إىل حمل يقومه إذ ال معىن له سواء ذلك 
جزئـه و ال    و كل مركب حمتاج إىل      .. و عدم كونه جسما ألن كل جسم مركب من أجزاء           

  .. شيئا من احملتاج بواجب 
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ال تسمح ـ لن تسمح ـ الشريعة اإلسالمية أبدا ألحد أن يتفوه على الـصفات    
 كما   8و الضحك و الوجه و اليد        القران الكرمي كاالستواء على العرش       اليت ورد ذكرها يف   

السمع و البصر و العلم و اإلرادة و         : التالية  أهنا غلقت أبواب التكلم يف الصفات الثمانية        

                                                                                                                              
و عدم كونه يف مكان ألنه لو كان يف مكان لكان حمتاجا إليه ضرورة و احملتاج إىل الغري ممكن                     

  2/65,66راجع شرح املقاصد ..  فيلزم إمكان الواجب 
 و  و إذا بطل اتصافه تعاىل بالعرض و اجلوهر و اجلسم و املكان لبطل بالضرورة اتصافه بالزمان               

احلركة و االنتقال و اجلهل و ذلك فإن هذه الصفات كلها دليل احلدوث و عالمة التغري و هذا                  
  .. من خواص ممكن و اهللا تعاىل قدمي 

و أما اتصافه بالكذب فألنه حمال بإمجاع العلماء ألنه نقص باتفاق العقالء و هو على اهللا تعاىل                   
   .104 السابق ص املرجع.. عبث حمال ملا فيه من إمارة العجز أو اجلهل أو ال

و كذلك الواجب ال يوصف باجلهة كفوق و حتت و قدام و خلف و ميني و مشال إذ اجلهات                     
كلها نسبية ليس هلا وجود حقيقي و إن افتردنا الوجود فهى حادثة حبدوث األشياء و اهللا تعاىل                 

 .. قدمي 
إلميان باالستواء واجب و إن جهلـت       ا) 6: طه   (﴾ الرمحن على العرش استوى    ﴿ :قال تعاىل        8

نؤمن بأنه تعاىل استوى علـى      : يقول ابن اهلمام    .. حقيقة العرش و كيفية استوائه تعاىل عليه        
العرش مع احلكم بأنه ليس كاستواء األجسام من التمكن و املماسة و احملاذاة هلا لقيام الـرباهني            

أن االستواء ثابت له تعاىل مبعىن يليق بـه         بل نؤمن ب  , القطعية على استحالة ذلك يف حقه تعاىل        
كما جرى عليه السلف يف املتشابه من الترتيه عما ال يليق حبالل اهللا تعاىل              , سبحانه هو اعلم به     

   70: راجع املعتقد املنتقد ص .. ما تفويض علم معناه إليه سبحانه و تعاىل 
 : ..)الرمحن  (﴾ .كرام  كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذواحلالل و اإل﴿ :الوجه  
 : .. )الفتح  ( ﴾..  يد اهللا فوق أيديهم فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ﴿: اليد  

: نؤمن بأن اهللا تعاىل مرته عن اليد و الوجه و نفوض معىن مها إىل علم اهللا تعاىل و نقول يف مثله
  ﴾ليس كمثله شيء و هو السميع البصري﴿
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الكالم و القدرة و احلياة و التكوين و إمنا معانيها احلقيقى نفوضها إىل اهللا تعاىل و نؤمن يف                  
  " . كمثله شيء ليس" مثل هذا ب

ال يستطيع أحد من األولياء أو األنبياء الوصول إىل إدراك الكنـه اإلهلـي و إمنـا                 
  . يتشرفون يف الدنيا ـ طبقا ملدارجهم بالتجليات الذاتية و الصفاتية 

و مما ال شك فيه أن أصحاب اجلنة يتشرفون برؤية اهللا تعاىل يف اجلنة بال كيف و                 
  . 9بال جهة 

 سبحانه و تعاىل خالق األفعال و األعمال للعباد و بإرادته يصدر كل الواجب و اهللا
  . 10شيء و لكنه ال يرضى عن كفر العباد و معصيتهم 

واجب الوجود هو خالق القدر خريه و شره فقد قدر كل ما يظهـر يف حياتنـا                 
قـد  و ال يلتفت إىل من يقول إن العبد         , اليومية و لكنه ال حيب و ال يرضى إال عن اخلري            

أصح جمبورا مبا قدر له يف األزل و ذلك فإنه تعاىل جعله خمريا مبا هداه إىل طريق اخلـري و                    
 فاقـدى    و هذا نستطيع أن نرى الفرق بني اإلنسان املخري و احلجر و الـشجر                11الشر  

                                                 
قال رسو اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ   : ىل عنه ـ قال   أىب هريرة ـ رضى اهللا تعا نع  9

و هل تضارون يف رؤيـة      , هل تضارون يف رؤية الشمس بالظهرية صحواً ليس معها سحاب           
ما تضارون رؤية اهللا    : قال  ! يا رسول اهللا  , ال  : القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب قالوا         

 ... / ...و مسلم .. / .. راجع البخاري . يف رؤية أحدمها تعاىل يوم القيامة إال كما تضارون 
, الرضاء بالقدر و القضاء فرض خريا كان أو شرا و ال يلزم من ذلك شيء                : قال مجيع العلماء       10

قال املخالف لو كان الرضاء بالقضاء واجبا لوجب الرضاء بالكفر و هو باطـل إمجاعـا ألن                 
ر نسبة إىل اهللا تعاىل بإعتبار فاعليته له و نسبة إىل العبـد             و أجيب بأن للكف   , الرضا بالكفر كفر  

بإعتبار حمليته له و إتصافه به فإنكاره بإعتبار النسبة الثانية دون األوىل و الرضا به بإعتبار النسبة                 
األوىل دون الثانية و الفرق ظاهر إذ ال يلزم من وجوب الرضا بشيء بإعتبار صدوره عن فاعله                 

  .53راجع املعتقد املنتقد ص . بار وقوعه صفة لشيء أخر وجوب الرضا بإعت
 :  البلد ﴾ه النجدين و هدينا﴿   11
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العباد يطلق عليه الكسب يف مصطلحات القوم و بناء علـى هـذا              و مما يرتكب  , اإلرادة  
  . الثواب يف األخرة يستحقون العقاب و

و قد أوقفتنا الشريعة اإلسالمية عن البحث و اخلوض يف قضية القدر و اجلـرب و                
و أما اإلنكار هلذه القضية يسبب إىل تكفري املنكـر و يـؤدى إىل              , اإلميان مبا فيه واجب     

 ليس عليه إيفاء شيء ما إال أنه يـوىف الوعـد             إنه تعاىل أحد صمد    12اخلروج عن اإلميان    
و ال جيب عليه    , و لكل فعل له حكمة خالية عن األغراض النفسية و اهلوى الذايت           , له  بفض

و يشرح صدور املؤمنني بفـضله و  . شيء و هو مرته عن القبح و الظلم و السفه و العبث           
و يوضح هلـم    , و مينح الكافرين العقل و احلواس بعدله        , يؤفقهم إىل األعمال و اإلحسان    

  .م و حيرمهم عن توفيق الوصول إىل اإلميان يهأسرار إرسال الرسل إل
  : أن يعتقد بالصور الستة األتية للعدل و الفضل جيب على كل مؤمن 

                                                 
إذا ذكر القدر فأمـسكوا رواه ابـن عـدى يف    : قال النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ       12

  ..../ .... و الطراىن يف الكبري ..../... الكامل
فقام إليه رجل ممن كان شهد معه .. ناس يوما عن علي ـ رضى اهللا تعاىل عنه ـ إنه خطب ال  

يـا أمـري    : قال  , حبر عميق فال تلجه     : يا أمري املؤمنني أخربنا عن القدر؟ فقال        : اجلمل فقال 
يا أمري املؤمنني أخربنا عن القدر ؟       : قال  , سر اهللا فال تتكلفه     : املؤمنني أخربنا عن القدر ؟ قال       

يا أمري املـؤمنني إن فالنـا       : قال  , أمرين ال جرب و ال تفويض       أما إذا أبيت فإنه أمر بني       : قال  
فلما رأه سل سيفه قـدر أربـع        , فأقاموه  , علي به   : يقول باالستطاعة ؟ و هو حاضرك فقال      

اإلستطاعة متلكها مع اهللا أو من دون اهللا ؟ و إياك أن تقول أحـدمها فترتـد                 : فقال  , أصابع  
قل أملكها باهللا الذي إن شاء ملكنيها       :  املؤمنني ؟ قال     فما أقول يا أمري   : قال  , فأضرب عنقك 

  ....راجع حلية األولياء . 
ال يكون العبد جمبورا مبا قدره اهللا تعاىل له و ذلك فإن فكرة اجلرب ختالف العدل و مما ال شـك                     

فعل و باإلضافة إىل ذلك نشاهد حنن يف حياتنا العادية أننا ن          , فيه أنه تعاىل عادل فوق كل عادل        
و يصبح العامل معطال مبوضا     , بإختيارنا ما نريد و إال تلغى النشاطات اليومية يف حياة اإلنسان            

 .. !!بال عمل 



  موالنا اإلمام احملدث أمحد رضا خان احلنفى         12                             العقيدة يف اإلسالم

 

  .إن الواجب ليس بظالم ألحد   ـ1
  .ال ينقص شيء ما من أعمال العبد احلسنة   ـ2
  .ال يعذب أحدا إال من ارتكب املعصية   ـ3
  .تحنهم أو أوقعهم يف احملنيوفر األجر للمسلمني ـ من فضله ـ إن ام  ـ4
  .ال جيرب أحدا على طاعة أو معصية   ـ5
  .ال يكلف نفسا إال مبا يف وسعه   ـ 6

إنه تعاىل واجب الوجود الذي جعل األفعال موجبة للثواب و العقاب يف األخرة و              
ال جمال للعقل يف أمره و هناك بعض احلكم و األسرار اليت تستطيع العقول إدراكها و أما يف      

  . كثرها حتتاج إىل إخبار األنبياء أ
 متناهية ملا   صفات الواجب واحدة وحيدة فريدة كذاته مترتهة عن التشريك و غري          

و يطرأ عليه الفناء و أما الصفات       و من املعلوم أن املتعلقات كلها حادثة        , هلا عالقة بالذات  
  . فهى قدمية 

و ينبغى  , صوص الشرعية   كما نعرف حنن مبا ورد يف الن       13و للواجب أمساء كثرية     
 و كل هذه األمساء اإلهلية قدمية أزليـة         14للعبد أن يلجأ يف دعائه و ذكره إىل تلك األمساء           

ة اإلسالمية  يع قد أمجع أهل السنة و اجلماعة على أن كل اسم مل يرد ذكره يف الشر               و, أبدية
و أما ما   , و كالمه قدمي    , قه على اهللا سبحانه و تعاىل كفر      و فيه إهدار للكرامة اإلهلية فإطال     

  .يتلفظ به العباد أو يكتبه فهى حادثة
ال نرى أن قضية وحدة الوجود ـ طبقا ملا شرحه احملققون ـ ختـالف الـشريعة     
اإلسالمية و إمنا هى توافق املنظور اإلسالمى إال أنه ما جيب علينا هو التفريق بينـا مرتبـة                  

                                                 
 .....إن هللا تعاىل تسعة و تسعون قسما من أحصاها دخل اجلنة     13
 ﴾لونو هللا األمساء احلسىن فادعوه هبا و ذروا الذين يلحدون يف أياتنا سيجزون مبا كانوا يعم ﴿   14

 : ..)األعراف (
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من ال يراعي هذا اجلانب و يطلق الـصفات         و قد حيكم بالكفر على      اإلهلى و مرتبة اخللق     
و كذلك يدخل يف حكم الكفر من يصف اهللا تعاىل بصفات           , الالزمة للخالق على اخللق     

و من كمال اإلميان أن نعتقد يف مثل هذه القضية كما انكشفت على أئمتنا               , ال تليق بذاته  
 من ال يعتقد بتلك الـشروط       و, املسلمني و أوليائه الكاملني امللتزمني بالشريعة اإلسالمية        

  .. فكأنه حرم عن التوفيق 

  اإلميان بالنيب صلى اهللا تعاىل عليه و سلم
و  15أمجع املسلمون على أن النيب صلى اهللا تعاىل عليه و سـلم خـامت النبـيني                 

مؤخرهم و مل يأت و لن يأتى نيب يف عهده و ال بعد عهده ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم  
و هذا مبا علم من     " و لكن رسول اهللا و خامت النبيني      " عىن اإلميان تشري األية     ـ و إىل هذا امل    
من استخرج من األية الكرمية غري املعىن املذكور زاعما بأنه من خمـيالت             , الدين بالضرورة 

 ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ حيكم   16العوام و معتقدا بنيب أخر يف عهده أو بعد عهده

                                                 
ما كان حممد أبا أحد من رجالكم و لكن رسول اهللا و خامت البيني و كان اهللا بكل شـيء                     ﴿   15

  : .. )األحزاب  ( ﴾عليما
أخرج الشيخان من حديث أىب هريرة ـ رضى اهللا تعاىل عنه ـ أن رسول اهللا ـ صـلى اهللا     

ثل قصر أحسن بنيانه و ترك منه موضع إن مثلى و مثل األنبياء كم: تعاىل عليه و سلم ـ قال  
فكنـت  , لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إال موضع تلك اللبنة ال يعيبون غريها                

 / 4راجع صحيح البخـاري     . أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم ىب البنيان و ختم ىب الرسل             
  .5/149 و صحيح مسلم مع شرح النووي 148

يف كتابه  م بتلك العبارة الشيخ قاسم النانوتوي اهلندي و أتباعه الذي ذهب            يقصد املؤلف العال      16
صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ بل لو حدث بعده  يف زمنه ـ  ض لو فر: إىل أنه " حتذير الناس"

و إمنا يتخيل العوام أنـه ـ   , ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ نيب جديد مل خيل ذلك خبامتيته  
عند أهل  عليه و سلم ـ خامت النبيني مبعىن أخر النبيني مع أنه ال فضل فيه أصال  صلى اهللا تعاىل

  الفهم 
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يكفر من حياول إثبات التفوق العلمي للخلق على علم النيب ـ صلى اهللا  كما , عليه بالكفر 
تعاىل عليه و سلم ـ و ذلك فإنه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ أوسع اخللق علمـا و     

  . أكثرهم معرفة 
و , و له فضائل كثرية ثابتة بالنص الصريح        و قد بلغ إىل القمة يف اجملد و الكمال          

و ال يكون املؤمن مؤمنا و ال املسلم مسلما ما          , ركن ركني لإلميان    اعتراف بتلك الفضائل    
و توقري النيب ـ صلى اهللا تعـاىل   , مل يصدق قلبه و يقر لسانه بتلك الفضائل و الكماالت 

و قد عرفنا بـالنص  , عليه و سلم ـ يف كل حلظة هو مناط القبول لألعمال و العبادات  
نبياء ـ عليهم السالم ـ كما أنه سبحانه و تعاىل أخذ   احلكيم أنه تعاىل أخذ امليثاق من األ
  . 17امليثاق لربوبيته من مجيع أبناء أدم 

منح اهللا سبحانه و تعاىل حبيبه املصطفى ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سـلم ـ    لقد 
بعض املغيبات و هى جمموعة من مجيع علوم األنبياء و الرسـل و املالئكـة و األولـني و                   

ـ 18مكتوب يف اللوح احملفوظ مبا كان و ما يكون هو جزء من علم النيب             األخرين و ما هو     
  صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ 

                                                 
و إذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا أتيتكم من كتاب و حكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم                   ﴿   17

لتؤمنن به و لتنصرنه قال أقررمت و أخذمت على ذلكم إصرى قالوا  أقررنا  قال فاشهدوا و أنـا                    
 : .. )أل عمران  ( ﴾. معكم من الشاهدين 

و قـد   " الدولة املكية باملادة الغيبـة      " و لإلمام أمحد رضا خان احلنفي رسالة مستقلة مساها              18
صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ و إلفادة عامة رأينا أن ننقل  أشبع فيها موضوع علم النيب ـ  

  : و إليكم ما هناك , ئية اخلاصة من كتابه املذكور مبحثا خاصا يتعلق هبذه اجلز
زهر و هبر مما تقرر أن شبهة مساواة علوم املخلوقني طرا أمجعني بعلم ربنا إله العاملني مـا                  ... 

علم , أ ما ترى العميان أن علم اهللا ذايت و علم اخللق عطائي             , كانت لتخطر ببال املسلمني     
يل سرمدي قدمي حقيقي و علـم اخللـق         علم اهللا أز  , اهللا واجب لذاته و علم اخللق ممكن له         

علم اهللا غري خملوق و علـم       , ألن اخللق كله حادث و الصفة ال تتقدم املوصوف          , حادث  
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, و علم اهللا واجب البقاء      , علم اهللا غري مقدور و علم اخللق مقدور و مقهور           , اخللق خملوق   

  .ممكن التبدلعلم اهللا ممتنع التغري و علم اخللق , و علم اخللق جائز الفناء 
فلو , و مع هذه التفرقات ال يتوهم املساواة إال الذين لعنهم اهللا و أصمهم و أعمى أبصارهم                   

 ـ جبميـع املعلومـات    صلى اهللا تعاىل عليه و سلمفرضنا أن زاعما يزعم بإحاطة علومه ـ  
 من الفروق   اإلهلية فمع بطالن زعمه و خطأ ومهه مل تكن فيه مساواة لعلم اهللا تعاىل ملا ذكرنا               

أى رب غفرا هذا هو     : أقول  ( اهلائلة اليت ال تبقى لعلم املخلوق من علم اخلالق إال ع ل م ٭             
مل يرد  ﴿ "47/19 " ﴾ فعلم أنه ال إله إال اهللا        ﴿إمياننا باهللا رب العاملني ال شريك له يف ذاته          

 ليس كمثله   ﴿و ال يف صفاته له احلمد        " 3,4/ 112 "﴾و مل يولد و مل يكن له كفوا أحد        
 و ال ﴿و ال يف حكمه " 19/65 "﴾هل تعلم له مسيا ﴿و ال يف أمسائه  " 42/11 "﴾شيء 

 ﴾و مل يكن لـه شـريك يف امللـك           ﴿و ال يف ملكه   " 18/26 "﴾يشرك يف حكمه أحدا     
 و الـذين    ﴿"2/284 "﴾ هللا ما يف السموت و ما يف األرض        ﴿و ال يف ملكه     " 17/111"

 هل من خـالق غـري       ﴿و ال يف أفعاله     " 35/13 "﴾ قطمري تدعون من دونه ما ميلكون من     
و ما يرى من إطالق إسم واحد عليه و على أحد من خلقه ـ عزوجل ـ   ". 35/3 "﴾اهللا

و . فبمجرد وفاق يف اللفظ دون شركة يف املعـىن          , كعليم حكيم كرمي مسيع بصري و حنوها        
أن اهللا عزوجـل يف عظمتـه و        يعتقد  " : الشفاء الشريف "لذا قال اإلمام القاضى عياض يف       

و ال يشبه به و     , كربيائه و ملكوته و حسىن أمسائه و على صفاته ال يشبه به شيئا من خملوقاته              
أن ما جاء مما أطلقته الشرع على اخلالق و على املخلوق فال تشابه بينهما يف املعىن احلقيقي إذ                  

ذوات كذلك صفاته ال تشبه     صفات القدمي خبالف صفات املخلوق فكما أن ذاته ال تشبه ال          
  .. صفات املخلوقني

ليس كذاته ذات و ال إمسه إسـم و ال  : مث نقل عن اإلمام الواسطي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قال   
و هذا كله مـذهب أهـل   : قال , كفعله فعل و ال كصفته صفة إال من جهة موافقة اللفظ            

  .احلق و السنة و اجلماعة ـ رضى اهللا تعاىل عنهم ـ 
و فيه إمالء اإلمام حجة اإلسالم الغزايل على إحيائه عن ابن عباس ـ رضى اهللا تعاىل  : قلت 

فما ظنك بصفات املوىل ـ عزوجل  . عنهما ـ ليس عند الناس من علم األخرة إال األمساء  
  . ـ 
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 :وغريهـا   " الدر املختار " و  " منح الغفار " و  " التاتارخانية  " و  " الفتاوى السراجية "قال يف   

التسمية بإسم يؤجد يف كتاب اهللا تعاىل كالعلى و الكبري و الرشيد و البديع جائز ألنه مـن                  
راجـع الفتـاوى    . (األمساء املشتركة و يراد يف حق العباد غري ما يراد يف حق اهللا تعـاىل                

  ) باب التسمية , كتاب الكراهية , السراجية 
أفعل و فعيال يف صفاته تعاىل سواء كما يف إن : و قال إمامنا أبو يوسف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   

ألن إثبات الزيادة ليس مبراد يف صفات اهللا تعاىل لعدم مـساواة            " : العناية"قال يف   " اهلداية" 
أحد إياه يف أصل الكربياء حىت يكون أفعل للزيادة كما يكون يف أوصاف العباد فكان أفعل                

إن اسم التفضيل كثريا ما يراد به أصل        : ع  بل قد قال العلماء يف غري ما موض       . و فعيل سواء    
 أصحاب اجلنة يومئذ خـري مـستقرا و أحـسن          ﴿ :الفعل من دون شركة منها قوله تعاىل        

و لكن العجب ممن جعل تقسيمنا العلم إىل الـذاتى و العطـائى و إىل               "..25/24 "﴾مقيال
من األئمة كمـا    احمليط و غريه كالما فلسفيا غري مقبول أهل الشرع مع كثرة من صرح به               

و ذكرنـا   ) " من اهلجرة 1318(مالئ اجليب بعلوم الغيب     " أكثرنا النقول عنهم يف كتابنا      
و قد نقلته الرسالة املفتراة على اإلمامني النووي        " خالص االعتقاد "طرفا صاحلا منه يف كتابنا      
  .و ابن حجر كما تقدم

بـل  , إلمام حجة اإلسالم الغزايل   و ذكرف الفرق بأن علمه تعاىل حميط ال علوم اخلالئق عن ا           
صرحت به بنفسها كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل لكن ملا رأت القسمني تبطالن مـا هلـا مـن           

و ايعت أن العلم اإلهلي يف النـصوص        , احتجاج و تسدان عليها سبيل احلجاج أنكرهتما هاهنا         
 تعاىل يف آيات و يف قوهلم       عليه" أعلم"الشرعية إمنا يراد به مطلق اإلدراك و احتجت له بإطالق           

و من املقرر يف العربية أن معىن أفعل التفـضيل أن املفـضل             : قال الرسالة   . اهللا و رسوله أعلم     
  . يشارك املفضل عليه مع احتصاص بزيادة يف املعىن 

فـإن فيهـا رزيـتني      , لقال مايل   , و لو علم و باهلا      , و مل يتأمل مآهلا     ,  و هذه كلمة قاهلا     
  .كبريتني 

سله أن العلم و حنوه مما تذكره النصوص الشرعية و اآليات الفرقانية يف محده              : الرزية األوىل     
ـ عزوجل ـ هل هى صفات كمال ملوالنا ـ جل جالله ـ أو ال ؟ فإن قال نعم هو املرجو    

يا سبحان اهللا ممن يؤمن باهللا و آياته مث يشرك بـه خملوقاتـه يف               : من كل من أسلم فقل أو ال        
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اته و يتجاهر بأن اخللق شركاته فيها مع اختصاص اهللا تعاىل بزيادة و عن أمثال هذا يغلب                 صف

إذهم اجملترءون بأمثال هذا    , على الظن أن الرسالة إن كان هلا أصل فقد حرفتها أيدي الوهابية             
كما أشركوا كل صيب و جمنون و حيوان و هبيمة يف علم الغيب مع رسول اهللا ـ صـلى اهللا   

عليه و سلم ـ و ال أرى أصل تلك الشبهة أعىن تشريك الصفة بني اهللا تعاىل و خلقه إال  تعاىل 
 ﴾قال أنا أحيي و أميـت       ,  إذ قال إبراهيم ريب الذي حييي و مييت          ﴿من سلف الوهابية منرود     

"2/258"  
حلادثـة  محلت الصفات اإلهلية على املعاين املصدرية و ما هي إال من األمور االنتزاعية ا             : و ثانيا 

فقج قرر أن النصوص الدينية و اآليـات        , الفانية و صفاته تعاىل عن ذلك متعالية و إن قال ال            
القرآنية حيث حتمد اهللا تعاىل بالعلم و حنوه فال حتمده بصفة كمالية هللا عزوجل إمنـا حتمـده                  
بشيء مبتذل حاصل لكل حسن و قبيح و شريف ووضيع و مؤمن و كافر هذا ال جيترئ بـه                   

  .م بل حتمده بصفات رفيعة يف ذاهتا متعالية عن أعراض احملدثات و مساهتامسل
حيث مل يرض إرادة اإلحاطة أيضا فضال عن الذاتية حاعال هلما تفلسفا سـاقطا              : الزرية الثانية   

مفضيني إىل عـدم    , مبخرجني هلما عن ظواهرها     , عن االعتبار يف فهم معاين الكتاب و السنة         
ناقضني عرى لدين الوثيقة و     , موقثني للمسلمني يف حرية عظيمة      , نصوص  الوءوق بكثري من ال   

فقد ترك اآليات تتناقض    , قرر أن ليس املراد فيها إال مطلق اإلدراك الشامل للخلق و املخلوق             
ملا علمت أن القرآن العظيم أتن يف علم املغيبات بكال طريف النفي و اإلثبات و املراد عنده فيها                  

فتوارد النفى اإلثبات على معىن واحد و متكن خملب التنـاقض يف آيـات              . اك  هو مطلق اإلدر  
الرمحن و أي مصيبة أعظم من هذا؟ و كذلك كل من نابذ احلق فإن الباطل ال ينصره إال الباطل           

  . نسأل اهللا العافية , 
اىل من عامل   وقع يف الرسالة املفتراة أن املعلومات كلها بالنسبة إليه تع         : يلية أخرى أمر و أدهى      

  . الشهادة 
هذه زلة شديدة و حقه أن يقول املوجودات كلها ألن معلوماته تعاىل تعم املعـدودات    : أقول  

اليت مل تكنس الوجود و ال تكنسية أبدا ال و احملاالت بأسرها كما نصوا عليه يف كتب العقائد                  
شهودا موجودا و أي شناعة     و لو كان احملال من عامل الشهادة بالنسبة إليه تعاىل لصار شاهدا م            

أخنع من هذا؟ فإن فيه أنه تعاىل يشاهد شريكه و موته و عجزه و جهله إىل غري ذلـك مـن                     
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و قد نص العلماء أن الرؤية تتوقف علـى الوجـود و إن             . تعاىل عنها علوا كبريا     , املصائب  

 يوجد أم يـرى يف      و إمنا اختلفوا أنه تعاىل هل يرى املوجود حني        , املعدوم غري مرئي هللا تعاىل      
القدم كل ما خيرج إىل األبد من العدم مع اإلمجاع على أن احملال ال تتعلق به رؤية ذي اجلـالل                  

فتنبه فلعل هذه الزالت مثل ما حكت       " سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح     " كما بيناه يف    
.  املـسألة    الرسالة يف حق بعض األئمة أنه قد كان يعتقد مذهب أهل السنة لكنه سها يف هذه               

  .) نسأل اهللا العفو و العافية و ال حول و ال قوة إال باهللا العلي العظيم
٭ أعين املشاركة اإلمسية وحدها فكيف و قد أقمنا الدالئل القاهرة علـى أن إحاطـة علـم                  

  .املخلوق جبميع املعلومات اإلهلية حمال قطعا عقال و مسعا
تباعهم و اتباع القرآن و احلديث لرسول اهللا ـ صلى  فالوهابية إذ مسعوا أتباع األئمة يثبتون با

حكمـوا  , اهللا تعاىل عليه و سلم ـ علم مجيع ما كان و ما يكون من أول يوم إىل آخر اإليام  
عليهم بالشرك و الكفر و أهنم يدعون مساواة علمه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سـلم ـ لعلـم     

, يف مهوى الشرك و الكفر سـاقطون  و هم بأنفسهم , ربه ـ عزوجل ـ خابطون غالطون   
املساواة مع علم اهللا فقد شهدوا      , ألهنم إذا زعموا يف إثبات هذا العلم احملدود احملصور املعدود           

أن علم اهللا تعاىل ليس إال هبذا القدر القليل الصغري الرتر اليسري إذ لو زاد عليه عندهم فالزائد ال                   
و بالنقص عليه   , فبعلم اهللا يتهمكون  , كنهم حيكمون   فلم حيكموا باملساواة ل   , يساوي الناقص   

  . نسأل اهللا النجاة من الفتون , قاتلهم اهللا أىن يؤفكون , يتحكمون 
و كلمة النكال على كثري من الناس       , اللهم غفرا نرى الظلمات عمت و طمت        : النظر الثالث   

تص باهللا تعاىل و مـا للعبـاد إال         فبعا قررناه أن العلم الذايت و املطلق احمليط التفصيلي خم         , متت  
مطلق العلم العطائي و أنه حاصل لكل مؤمن فضال عن األنبياء الكرام متوهم أن مل يبـق إذن                  

ـ  صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ فما ظنك هو منتف عنا فهـو منتـف     فرق بيننا و بني نبينا 
عـن  , ال عن فاضـل     فض, و هذا و إن كان ال يصدر عن عاقل          , فقد استوينا   . عنهم أيضا   

, ذلك بأهنم قوم ال يعقلون و ليس  منهم رجل رشيد ما يل أقدر و قد وقع                  , الوهابية غري بعيد    
منهم يف زمننا من اهلنود     , املتصدر املتكرب   , أما مسعت ذلك املتقشف املتصلف املتشيخ املتصوف        

" مساها  , ا السبع الطباق    تكاد تتفطر منه  , صنف رسيلة ال تبلغ أربعة أصراق       , الطغام العنود   , 
و مل يخء و بال يوة األول       , صرح فيها هبذا القول     , و ما هي إال خفض اإلميان       " حفظ اإلميان 
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بعض الغيوب أم كلها ؟ فـإن أراد الـبعض فـأي            , فاملسؤول عنه أنه ماذا أراد هبذا       , زيد  , 

 عمرو  بل لكل صيب      خصوصية فيه حلضرة الرسالة ؟ فإن مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد و            
و إن أراد الكل حبيث ال يشذ منه فرد فبطالنه ثابت           , بل جلميع احليوانات و البهائم      , و جمنون   

  )جواب السؤال الثالث: حفظ اإلميان . ( نقال و عقال 
و مل يدر البعيد العنيد أن مطلق العلم العطائي باملغيبات خاص إصالة حبضرات األنبياء الكـرام                

  . لقول رهبم جل و عال , الصالة و السالم عليهم أفضل 
و قوله  " 72/26,27  "﴾عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول             ﴿

 ﴾ و ما كان اهللا ليطعكم على الغيب و لكن اهللا جيتيب مـن رسـله مـن يـشاء                     ﴿عزجمده  
"3/179."  

م و إرشادهم فأىن التساوى؟ على      و إفادهت , فما حيصل لغريهم إمنا حيصل بإفاضتهم و إمدادهم         
أن غريه ال يعلم من علومهم إال نزرا يسريا ال يعد شيئا جبنب ما هلم من حبار متدفقة من العلوم                    

فإهنم عليهم السالم يعلمون بل يرون و يشاهدون مجيع ما كان و ما يكون من أول يوم              , الغيبة  
  .إىل اليوم األخر
  " .6/75 "﴾هيم ملكوت السماوات و األرض  و كذلك نري إبرا﴿: قال اهللا تعال 

و للطرباىن يف كبريه و نعيم ابن محاد يف كتاب الفنت و أىب نعيم يف احللية عن عبد اهللا بن عمـر         
إن اهللا : القاروق ـ رضى اهللا تعاىل عنهما ـ عن النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ قال     

هو كائن فيها إىل يوم القيامة كأمنا أنظر إىل كفي هذه           قد رفع يل الدنيا فأنا أنظر إليها و إىل ما           
جليان من أمر اهللا تعاىل جاله لنبيه كما جاله للنبيني من قبله ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم و  

  )338: راجع حلية األولياء ترمجة رقم (عليهم أمجعني ـ 
 شامال للكل حكم بإستواء     فالبعيد شقق بني الكل و البعض و إذا قد انتفى األول و رأى الثاىن             

علوم رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ الذي وصل العاملني علما و حلما و علمه اهللا   
فعلم علوم األولني و األخرين و علم ما كان و مـا            , ما مل يعلم و كان فضل اهللا عليه عظيما          

ب و جتلى له كل شيئ و       و علم ما يف السموات و األرض و علم ما بني الشرق و الغر             , يكون  
( ـ مع علم زيـد      , ثرف و نزل عليه القران تبيانا لكل شيئ و فصل اهللا له كل شيئ تفصيال                
و عمرو بل كل صيب ) متعلق بقوله باستواء علوم رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ   
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ل من قطرية   و مل يدر الشقي أن البعض له عرض عريض شام         . و جمنون بل كل حيوان و هبيمة        

و ما  , صغرية ضئيلة ذليلة إىل ألوف ألوف حبار زواخر ال يدرى قعرها و ال هلا حد و ال انتهاء                   
  . الكل إال من علومه تعاىل ال حييطون بشئ من علمه إال مبا شاء

فإن كان جمرد صدق لفظ البعض كافيا يف التساوي و التماثل و نفي اخلصوصية كمـا زعـم                  
حنن معاشر أهل السنة و اجلماعة نثبت       (كم بتساوي قدرة اهللا تعاىل لقدرة       فليح. الطريد البعيد   

القدرة احلادثة بعطاء املوىل سبحانه و تعاىل و إن كانت كاسبة ال خالقة و نفيها مطلقا إمنا هو                  
 او غدوا علـى     ﴿: مذهب جهم بن صفوان الضال كما يف املواقف و شرحه و قد قال تعاىل               

  . أي أصبحوا جممعني على املنع مع كوهنم قادرين على النفع " 68/25 "﴾حرد قادرين 
املعىن أهنم أرادوا أن يتنكـدوا علـى        , قال العالمة أبو السعود يف تفسريه إرشاد العقل السليم          

  )حتت األية الكرمية: القلم (املساكني و حيرموهم و هم قادرون على نفعهم اخل 
  " .57/29"﴾ يقدرون على شئ من فضل اهللالئال يعلم أهل الكتاب أال﴿: و قال تعاىل 

القول الثاين أن لفظة ال غري زائدة فالضمري يف أال يقـدرون عائـد إىل               : قال يف تفسريالكبري    
و التقدير لئال يعلم أهل الكتاب أن النيب ,الرسول ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ و أصحابه   

 إذا مل يعلموا أهنم يقدرون عليه و أعلم أن          و املؤمنني ال يقدرون على شئ من فضل اهللا و أهنم          
  ) حتت األية املذكورة : احلديد : راجع مفاتيح الغيب (خمتصرا . هذا القول أوىل 

  . فإن قيل إن القدرة اإلهلية أزلية أبدية واجبة مؤثرة و ال كذلك قدرة العبد 
 هل يعتقد لعلم حممـد ـ   فالبعيد, هذه أمور غري الكلية و البعضية و إمنا الكالم فيها : قلت 

و , صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ مزية ما على علم اجملنون و البهيمة يف صفات و كيفيـات   
إىل غري  , و توسط يف اإلمداد     , و أولية يف اإلجياد     , جزالة نفع   , جاللة وقع   , إحاطة و إفادات    

عضية املشتركة عنده أم    سوى الب , كثرية جزيلة   , كبرية جليلة   , ذلك من فروق عظيمة جسمية      
ال بل علمه ال يفضل عنده أصال يف شئ ما على علم اجملانني و البهائم؟ على الثاىن ظهر كفـره        

فإن الطريد البعيد يعترف لنفسه أيضا أن لعلمه مزايا على علم الثور و احلمـري و                , ظهورا بينا   
التماثل على جمرد االشتراك    الكلب و اخلرتير و على األول إذ قد بىن نفي اخلصوصية و احلكم ب             

يف البعضية مع إذعانه أن لعلومه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ مزايا على علم هؤالء مـن    
فالنقض بالقدرة اإلهلية تام و ال حيدي ذكر الفروق بتلك املزايـا            , جهات أخرى ال حتاظ كثرا      
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زيد و عمر و    . ) تعاىل أعلم   و اهللا سبحانه و     , اخلارجية عن الكلية و البعضية فاعرف و افهم         

فإن احليوانات مجيعا تقدر على بعـض األفعـال و          . بل كل صيب و جمنون بل حيوان و هبيمة          
ـ , أي يف اخللق و اإلجياد بإمجاع أهل السنة و اجلماعة           ( احلركات و إن مل تكن قدرهتا مؤثرة        

 شيء زائد على الوجـود  حفظهم اهللا تعاىل عن كل شناعة ـ و اختلفوا أهنا هل هلا أثر ما يف 
كنسب و إضافات و اعتبارات يسميها البعض حاال و الباقون ال ينكـرون أن هنـاك أمـورا                  
اعتبارية هلا قسط من الواقعية ليست جمرد اختراع و هم كأنياب و أغوال و إن نازعوا يف القول                  

. ققـون   فاخلالف لفظي كما صرح بـه احمل      , باألحوال و إثبات واسطة بني الوجود و العدم         
فجمهور األشاعرة نفوه مطلقا و ما عندهم من الفعل للقدرة احلادثة إال معية و للعبد منـه إال                  

احلنفية حسبوه ال يكفي لنفي اجلرب فأثبتوا هلا تأثري يف القصد و هو أمر إضايف قطعا ليس                 , حملية  
إضافة موجود ال عربة    من املوجود عينا فال يكون استناده خلقا و تكوينا فإنه إضافة الوجود ال              

و تأثريها يف اإلضافات قد ارتضاه بعض كرباء األشعرية أيضا كإمام السنة القاضي             , بقدم زلت   
حتبري " أيب بكر الباقالين و ال أعلم على خالفه نصا و ال إمجاعا و قد بينت كل ذلك يف رسالىت                    

ذا و إمنـا إميـاين و هللا        و أما أنا فلست ممن خيوض يف ه       "  من اهلجرة  1329اخلرب بقصم اجلرب    
أن ال  , و شهدت به البداهة و أدى إليه الربهان         , احلمد ما ثبت بالقرآن و أمجع عليه الفريقان         

جرب و ال تفويض و لكن امر بني أمرين و الفرق بني حركيت البطشة و الرعشة و الـصعود و                    
و , يب و ال حيـوان      ال جيله صيب و ال ص     , يشهد به الوجدان    . اهلبوط و بالوثوب و السقوط      

ليس للعبد من اخللق شيء مجلة واحدة و ما حيس يف نفسه من قدرة و إرادة و اختبـار فإمنـا                     
ما كان هلم اخلرية و ال قدرة أو إرادة يستبدون هبـا و مـا األولـون و                  , خلقها اهللا تعاىل فيه     

 مـن شـاء و   و يعذب, يثبت من شاء و الثواب فضله   , اهللا خلقكم و ما تعلمون      , األخرون  
, جـزاء مبـا كـانوا يكـسبون     , و ما ظلمهم اهللا و لكن كانوا هم الظاملني    , العذاب عدله   

فالتكليف خق و اجلزاء خق و احلكم عدل و االعتراض كفر و االستبداد ضـالل و التحجـر                  
و ال حجة ألحد على اهللا مهما فعل و هللا احلجة البالغة ال يسأل عما يفعل و هم                  , جنون فنون   

و إن سألنا عما و راءة قلنا ال ندزي و ال كلفنا به و ال               . فهذا إمياننا و ال نزيد عليه       , لون  يسأ
و احلمـد هللا    , خنوض جمرا ال تقدر على سباحته و نسأل اهللا الثبات على دين احلق و سذاجته                

فصدق البعض و اهللا تعاىل متعال عن القدرة على نفسه الكرميـة و صـفات               . ) رب العاملني   
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إذ , و لكانت صفاته خملوقات حوادث      , و إال لكان مقدورا فكان ممكنا فلم يكن إهلا          , قدمية  ال

كل موجود بالقدرة موجود باخللق و كل موجود باخللق مسبوق بالعدم فصدق هاهنا أيـضا               
و سأضرب لك   , مع مجيع املساوي    , لفظ البعض النتفاء اإلحاطة جبميع األشياء فلزم التساوي       

و لـه نـواب و      , و ملك اخلزائن بنقريها و قطمريها     , جبار ملك الدنيا حبذافريها     ملك  : مثال  
و أمـر   , و يتصدقوا على املـساكني      , ليعينوا احملتاجني   . أمراء سلطهم على خزائن قطر قطر       

و , فجعل خزائنه مجيعا طوع يديـه       , ليس فوقه إال امللك األكرم      , عليهم مجيعا خليفة أعظم     
فهو يقسم على النواب و األمراء و هم علـى مـن            , إال خاصة نفسه    , ليه  أمر الكل مفوضا إ   

فيصيب كال نصيبه و فيهم شقي طريـد        , حتتهم درجة فدرجة حىت تصل القسمة إىل الفقراء         
و , و ال يرى فضال عليه هلـم  , ينازع امللك و نوابه فال يزعن هلم و ال يعظمهم      , خبيث بعيد   

مل يصل إليه من قسمة األمراء إال فلس واحد         ,  مسكني مفلس    ,ما عنده قوت يومه فقري بائس       
أنا و اخلليفة األكرب كالنا سواء يف املال و امللك ألنه إن أريد             : و هو يقول    , مطموس كاسد   , 

ملك الكل فليس للخليفة أيضا و إن أريد ملك البعض فأي خصوصية فيه للخليفة ؟ فإين أيضا                 
العائـل  , فهذا الشقي الكفـور     , الفلس األسود الكاسد    أليس يف ملكي هذا     , أملك البعض   
. ال شكر عطاء اخلليفة و ال عظم منصب اخلالفة و ال فرق بني الفلس الكاسد             . املتكرب املغرور   

من الشرق و الغرب بل و ال قدر امللك اجلبار حق قدره            , و اخلزائن العامرة املالئة وجه األرض       
ه و فاستحق العذاب الوبيل و العقاب الشديد و النكال          و اسخفف بعظم شأن خالفيه و أمر      , 

فامللك هو اهللا سبحانه و تعاىل و خليفته األكرب حممد ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ   , املديد 
حنن الفقراء املتكففون منـهم      ,  األنبياء و األولياء عليهم الصالة و السالم      , و النواب و األمراء     

و ال  . نسأل اهللا العفو و العافية      , العنود اللدود املريد    , لعائل الطريد   هو ذلك ا  , الساب البعيد   
  . حول و ال قوة إال باهللا العلي العظيم 

حاش هللا بل دار و ألنكار      , محاك اهللا أ تظن األخر اللئيم جاهل ذلك الفرق العظيم           ! يا مسلم   
ئت أن ترى حقيقة ذلـك  فإن ش. فضل رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ دارئ له   

و , ستراه حيترق غيظا    , يف العلم و التوقري     , فأته و خاطبه بقولك يا مساوي الكلب و اخلرتير          
: فسله هل أحطت بكل شئ علما كمثل اهللا سبحانه و تعاىل ؟ فإن قـال                , يكاد ميوت غنظا    

ببعض األشـياء   أي خصوصية لك يف العلم ؟ فإن العلم         : ال فقل ال    , نعم فقد كفر و إن قال       
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إن اطلع أن النيب : و يكفر من احتقر علمه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ قائال   
ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ على بعض املغيبات فبم ميتاز عن اخللق؟ و ما ختصيصه يف  

                                                                                                                              
و , فمالك تسمى عاملا دون نظرائن الكالب و اخلنـازير          , حاصل لك و لكل كلب و خرتير        

فليس لك كل الوقار و مل ختل الكالب و اخلنازير عن بعضه ألن الكفـار               , هكذا حال التوقري    
  . أذل و أوضع قدرا منها 

  " .98/6 "﴾ أولئك هم شر الربية﴿: قال اهللا تعاىل 
ؤمن بالفرق بني القليل و الكثري فضال عن فرق اإلصالة و التطفـل و العطـاء و                 فعند ذلك ي  

يف البواقيـف و    ( فإن الكلف مل يتعلم منه و اخلرتير مل تتطفل عليه خبالف علمـاء              , التكفف  
فإن قلت هل مث أحـد      : اجلوابر يف عقائد األكابر لإلمام الشعراين يف املبحث الثالث و الثالثني            

ل يف الدنيا علما من غري واسطة حممد ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ فاجلواب   من البشر ينا
ليس أحد ينال يف الدنيا إال و هو مـن          : كما قاله الشيخ يف الباب األحد و تسعني و أربعمائة           

باطنية حممد ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ سواء األنبياء و العلماء املتقدمون على مبعثـه و    
  .  عنه و أطال يف ذلك كما نقدم بسطه يف املبحث قبله املتأخرون

و ال مفهوم لقول السؤال من البشر و ال لقوله يف الدنيا فإنه ـ صلى اهللا تعاىل عليـه و   : قلت 
سلم ـ هو اخلليفة األكرب و القاسم املطلق فال تصل ألحد من اخللق دينا و أخـرى نعمـة إال    

م ـ كما نص عليه األكابر و سردنا نصوصه يف كتابنا  على يده ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سل 
فإمنا وصل إليهم ما وصل من العلوم بإمـداد         , العامل  " . ) سلطنة املصطفى يف ملكوت الورى    "

 ﴾ لتبني للناس مـا نـزل إلـيهم   ﴿ :حممد ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ كما قال تعاىل   
"16/44"  

  : و قد مسعت قول البوصريي يف الربدة 
   كلهم من رسول اهللا ملتمسو

  . إىل أخر البيتني املوردين يف اخلطبة و احلمد هللا رب العاملني 
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 و ذلك فإنه كمثل هذا البعض حيصل عليه زيدا و عمرا بل يقدر احلـصول                بعض؟  هذا ال 
  .يقدر احلصول على ذلك على ذلك كل صيب و جمنون بل البهائم كلها 

األنبياء كلهم من سيدنا أدم إىل سيدنا عيسى ـ عليهم السالم ـ خلفاء للرسول   
طبقا ملا ربـاهم اهللا بتربيـة    و منفذون لشريعته و ذلك ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ  

كما أن الصحابة ـ رضى اهللا تعاىل عنهم ـ كانوا خلفاء له ـ صـلى اهللا     , ربانية خفية 
  . و مبوجب إرشاده متكنوا على ذلك املنصب اجلليل أي اخلالفة تعاىل عليه و سلم ـ 

و 19لقد فرض اهللا تعاىل علينا اتباع النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ و حبه   
  .من مل يعتقد هذا فله وعيد شديد و عذاب أليم 

  مالمح الحب للرسول ـ صلى اهللا تعالى عليه و سلم ـ
نرى مالمح احلب للرسول ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ تظهر خالل األشياء   

  : التالية 
أمر النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ و النهي عما هنانا عنـه و    إتيان مبا  •

  .  ـ عليه السالم ـ يف قوله و فعله اتباعه
 و 20تكرار اسم النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ بالقلـب و اللـسان     •

 . التشوق إىل زيارة حسنه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ 

 .تعظيمه ـ عليه السالم ـ بالقلب و اللسان و سائر أعضاء اجلسم  •

ـ  •  رضى اهللا تعـاىل عنـهم ـ    إظهار احلب ألهل البيت األطهار و الصحابة 
  .21البغض و الكراهة عمن كرههم 

                                                 
 و ما كان ملؤمن و ال مؤمنة إذا قضى اهللا و رسوله  أمرا أن يكون هلم اخلرية من ﴿: قال تعاىل    19

 "36: األحزاب " ﴾. أمرهم و من يعص اهللا و رسوله فقد ضل ضالال مبينا 
ملؤمن كلما مر على لسانه ذكر اهللا و رسوله حصلت له حالوة اإلميان إذ قال الرسول ـ ألن ا   20

 ....ثالث من كنا فيه وجد حالوة اإلميان : صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ 
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إظهار الكراهة عمن ال يتخلق بإخالقه و آدابه و سننه ـ صلى اهللا تعاىل عليه   •
 .و سلم ـ 

احترامه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سـلم ـ حـسبما يعـرف يف العـرف        •
  . 22العادات

 فحيثما توجد 23ق كافة إن النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ أرسل إىل اخلل  
و هو ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ وحيد   , ربوبية اهللا تعاىل بلغت إليه الدعوة احملمدية 

و ال  , و ال يشاركه أحد يف ختم نبوتـه         , يف دعوته العامة و فريد يف كونه أول املخلوق          

                                                                                                                              
﴿قل ال أسئلكم عليه أجرا إال املودة يف القربة و من يقترف حسنة نزد له فيها حـسنا إن اهللا                        21

 " 23: ى الشور "﴾. غفور شكور
يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب و ال جتهروا لـه بـالقول كجهـر                    ﴿   22

  " 2: احلجرات   " ﴾ .بعضكم لبعض أن هتبط أعمالكم و أنتم ال تشعرون 
و يف ذلك ذكر القاضي عياض املناظرة املشهورة فيما وقعت بني أيب جعفر و مالك يف مسجد                 

ناظر أبو جعفـر أمـري   : هللا تعاىل عليه و سلم ـ و إليك ما ذكر هنالك  رسول اهللا ـ صلى ا 
يا أمري : املؤمنني مالكا يف مسجد رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ فقال له مالك   

ال ترفعوا أصـواتكم    ﴿: املؤمنني ال ترفع صوتك يف هذا املسجد فإن اهللا تعاىل أدب قوما فقال              
 األية  ﴾إن الذين يغضون أصوهتم عند رسول اهللا        ﴿: فقال  , ح قوما  و مد  ﴾فوق صوت النيب    

فاستكان هلا  , و إن حرمته ميتا كحرمته حيا       ,  األية   ﴾إن الذين ينادونك    ﴿ :و ذم قوما فقال     ,
يا أبا عبد اهللا أستقبل القبلة و أدعو أم أستقبل رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل  : أبو جعفر و قال 

و مل تصرف وجهك عنه و هو وسيلتك و سيلة أبيك أدم ـ عليـه   : ل عليه و سلم ـ ؟ فقا 
 و ﴿: السالم ـ إىل اهللا تعاىل يوم القيامة ؟ بل أستقبله و استشفع به فيشفعه اهللا قال اهللا تعاىل  

  " 2/41الشفاء بتعرتف حقوق املصطفى  . " ﴾لو أهنم إذ طلموا أنفسهم 
 "28: سبا "  نذيرا و لكن أكثر الناس ال يعلمون﴾ ﴿ و ما أرسلناك إال كافة للناس بشريا و   23
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 24له بالشفاعة يباريه شخص يف فضيلته املطلقة و بيده اخلالفة الكربى و هو أول من يؤذن               
هذا و يف غري ذلك مـن       , و وسيلة بكل نعمة     , و هو أصل لكل فضل      و الدخول يف اجلنة     

ه و ميتنع مثله ـ صلى اهللا تعاىل عليـه   ظرينالصفات اليت ال يوجد له نذير فيها بل يستحيل 
  وسلم ـ 

و قد كان جسم النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ و طاهره كجسم البشر و   
و أما صفاته الروحانية أفضل من       , 25 و من هنا يطرأ عليه بعض العوارض البشرية          ظاهره

و تترته عـن العيـوب و       , امللكية  صفاته الظاهرة اجلسمية و هي تتصف بأعلى الصفات         
كـان  و من هنا نضيف القول إىل أنه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ   , النقائص البشرية 
  . بل بعثته و بعد البعث و صفاته قعاملا باهللا تعاىل 

 و  جيب على اإلنسان املسلم تكرمي األثار النبوية الشريفة و توقري خملفات الـسلف            
 املؤمن تلك األثار رمزا لقبـول الـدعاء و وسـيلة            من شعائر اإلميان احلقيقي أن يتصور     

  . لإلستجابة 

                                                 
و أنا خامت البيني و , أنا قائد املرسلني و ال فخر : قال النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ      24

. 4/286.راجع التاريخ الكبري للبخاري     . و أنا أول شافع و أول مشفع و ال فخر           , ال فخر   
 .1/40و سنن الدارمي 

ـ    25 مبا يتعرض منه البشر  صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ بشر يف ظاهره و بالتاىل يتعرض  إن النيب 
نقل القاضـي   . و النوع اإلنساين من اآلفات و اآلالم و املصائب و أما بواطنه فمرتهة أن ذلك              

و هذه الطوارئ و التغريات إمنا ختتص بأحـسامهم البـشرية           : عياض عن بعض احملققني قائال      
أما بواطنهم فمرتهة غالبا عن ذلك      , مقاومة البشر و معاناة بين آدم ملشاكلة اجلنس         املقصود هبا   

و قد قال ـ  , معصومة منه متعلقة باملأل األعلى و املالئكة ألخذها عنهم و تلقيها الوحي منهم 
إين لست كهيئتكم إين : و قال . إن عيين تناماين و ال ينام قليب :صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ  

 "179الشفاء . "أبيت يطعمىن ريب و يسقيين 
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, معرفةم قد ثبت أنه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ أكثر اخللق علما و أكمله  
إن هـذه   : فال يعترض أحد على هذا قائال       , و قد يشمل علمه مجيع ما كان و ما يكون           

الصفة العلمية ال توجد ألحد ما سوى اهللا تعاىل إذ أننا نالحظ الفرق الكـبري بـني كـال     
  : أوجه النوعني من العلم و ذلك لعدة 

,  تعاىل و ال هناية لـه        قد أثبتت لنا الشريعة اإلسالمية أنه ال حد لعلم اهللا         : األول  
 و أما علمه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم   ,فهو غري متناه بالفعل و حميط على مجيع العلوم

  . و يدخل حتت علم اهللا تعاىل و غري متناه بالقوة ـ متناه بالفعل 
و . و علمه أزيل و أبـدي       , إنه تعاىل عليم بالذات دون وسيلة أو واسطة         : الثاين  

ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ عن طريق الوحي و اإلهلام و الكشف و الرؤيا  أما علمه  
و علمه ـ صلى اهللا  , و فوق كل ذلك أن علم اهللا تعاىل قدمي , الصادقة و بواسطة احلواس 

  . تعاىل عليه و سلم ـ حادث 
صادق و ثابت ال يتطـرق  كل ما أخرب به النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ   

و هو ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ معصوم عـن    ,  26شك و ال وهم و ال جهلإليه 
و مما وقع   , و ذلك قبل البعثة و بعد البعثة        , و القبائح البشرية العامة      27الكبائر و الصغائر    

                                                 
 ﴾. ﴿هو الذي أرسل رسوله اهلدى و دين احلق ليظهره على الدين كله و لو كره املشركون   26

  ... ﴿ذلك الكتاب ال ريب فيه ﴾ ... 
و احلق عصمة األنبيـاء ـ   : قال العالمة فضل رسول البدايوين نقال عن اإلمام القاضي عياض    27

ـ   عن اجلهل باهللا تعاىل و صفاته و عن كوهنم على حالة تنايف العلم بشئ مـن  عليهم السالم 
و بشئ مما قرره مـن أمـور   , و قبلها مساعا و نقال , ذلك كله مجلة بعد النبوة عقال و إمجاعا      

و عن الكذب و خلف القـوم مـذ   , الشرع و أدوه عن ربه عزوجل من الوهم عقال و شرعا       
قصدا أو عن غري قصد و استحالة ذلك عليهم شـرعا و عقـال و               نبأهم اهللا تعاىل و أرسلهم      

و عـن   , و ترتيههم عن الكذائب إمجاعـا       , و ترتيههم عنه قبل نبوة قطعا       , إمجاعا و برهانا    
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كان ذلك بـإرادة  السهو منه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ يف بعض األحكام الشرعية   
التشريع اإلسالمي و إفادة العلم للناس      :  ذلك حلكمة بالغة أال و هي        اهللا سبحانه و تعاىل و    

و ال يعد هذا خمالفا للمكانة النبوية و ذلك فإن هذا القسم من السهو و الذهول قد يقـع     , 
و هذا من الشرف و الكمال ال من النقص         , من البشر بسبب االستغراق يف نور اهللا تعاىل         

و يرامها بعني واحدة ى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ كسهونا  إال أنه من يزعم سهوه ـ صل .. 
  .. إظهارا لإلهانة و إهدارا للكرامة فقد يكفر 

إن األنبياء قد يتعرضون العوارض البشرية كاألمراض اجلـسدية كمـا يتعـرض             
 نالحـظ   – نظرا إىل األثار و النتائج       –اإلنسان العامي بأنواع من البالء و املرض و لكننا          

و ذلك أن هناك    , حا بني ما يتعرض منه األنبياء و ما يتعرض منه اإلنسان العامي             فرقا واض 
و الشكر يف   , الصدر على البالء    : عالية يف ما يتعرض منه األنبياء و هي مثال          حكمة خفية   

و , و الدعاء   , و التفويض   , مجيع األحوال و الرضاء ملا قدر هلم و التوكل على ما عليهم             
و من هنا اتضح الفرق بني أمراضنا و أمراض , و التعليم لعامة الناس , ضرع و الت , اإلحلاح  
و يكفر من يسوي بني كال النوعني من األمراض قاصدا و راء ذلك الـتحقري و                , األنبياء  

  . اإلهانة لألنبياء ـ عليهم السالم ـ 
ـ   28و قد نصت األيات القرانية و األحاديث املتواترة  اىل  على أنه ـ صلى اهللا تع

و من , عليه و سلم ـ مطلع على املغيبات و يعرف عن اهللا تعاىل عما ال يعرفه عامة الناس  
  . أنكر هذا فكأنه أنكر مما هو مقطوع به 

                                                                                                                              
و استمرار الغلط و النسيان عليهم فيهما       , الصغائر حتقيقا و عن استدامة السهو و الغفلة توفيقا          

 )110عتقد املنتقد ص راجع امل.. (شرعوا ألمتهم قطعا 
آل ".﴿ و ما كان اهللا ليطلعكم على الغيب ولكن اهللا جيتيب من رسله من يـشاء﴾                 : قال تعاىل       28

: النـساء   " ﴿ و علمك ما مل تكن تعلم و كان فضل اهللا عليك عظيمـا ﴾                " 179: عمران  
113"  
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 29 عليه و سلم ـ حي يف قربه الشريف كاألنبياء األخرين صلى اهللا تعاىلو هو ـ  
األمة و يعرف من حيضر إىل      و مبنح اهللا تعاىل يطلع على أحوال        و له حياة حقيقية جسمانية      

                                                                                                                              
رج اإلمام البخاري من    و على سبيل املثال أخ    , و أما األحاديث النبوية ففيها هذا الباب كثرية         

صلى اهللا تعاىل عليه قام فينا النيب ـ  : حديث عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ قال   
. ( و سلم ـ مقاما فأخربنا عن بدء اخللق حىت دخل أهل اجلنة منازهلم و أهل النار منـازهلم   

  " .خللق و هو الذي يبدء ا"  باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل 1/00راجع البخاري 
رضي اهللا تعاىل عنـه ـ يف   و أخرج اإلمام املسلم من حديث  عمر بن أخطب األنصاري ـ  

فأخربنا مبا كان و مبا : و فيه , ه و سلم ـ من الفجر إىل الغروب  صلى اهللا تعاىل عليخطبيه ـ  
 .. /... )كتاب الفنت و أشراط الساعة , راجع صحيح مسلم . ( هو كائن فأعلمنا  أحفظنا 

إن اهللا حرم على األرض أن تأكـل أجـساد   : صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ  قال الرسول ـ     29
  . األنبياء

و النسائي يف كتاب اجلمعـة      , 150/ 1باب تفريع أبواب اجلمعة     , أخرجه أبو داؤد يف سننه      
و أمحـد بـن حنبـل يف مـسنده          , 1/77يف سننه باب ما جاء يف فضل اجلمعة         ,1/204

و الـدار   ... / ... و ابن حبان يف صحيحه      .... /...... بن خزمية يف صحيحه     و ا ...../.... 
صـحيح علـى شـرط      : و قال   ..../..... و احلاكم يف املستدرك     ..../.... قطين يف سننه    

كلهم أخرجوا من   . و قال حسن    .../... و احلافظ املنذري يف الترغيب و الترهيب        . الشيخني
  . اىل عنه ـ رضي اهللا تعحديث أوس بن أوس ـ 

. يف احلديث الصحيح األنبياء أحياء يف قبورهم        :  قائال   5/108ذكر الشوكاين يف نيل األوطار      
و األحاديـث فيهـا      : 282/ 3و قـال يف     .. صححه البيهقي و ألف يف هذه املسألة جـزأ        

 مشروعية اإلكثار من الصالة على النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ يوم اجلمعـة و أهنـا    
و قد ذهب مجاعـة مـن   .. أنه حي يف قربه , تعرض عليه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ   

و أنـه يـسر   , احملققني إىل أن رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ حي بعض وفاته   
و أن األنبياء ال يبلون مع أن مطلق اإلدراك كالعلم و السماع ثابـت لـسائر                , بطاعات أمته   

  .  املوتى 
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إن زيارة روضة النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و  : و من هنا يقول العلماء , روضته الشريفة 
  . و ال ينكرها إىل املبتدع , سلم ـ تعد من أعظم القربات 

  :منح اهللا سبحانه و تعاىل لنبيه املعجزات التالية 
و ذهابه , ج مع الروح و اجلسد تشرفه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ باملعرا   •

و من هنا إىل مـا بعـد        , و إمامة األنبياء هناك     , يف حالة اليقظة إىل بيت املقدس     
 . 31 و رؤيته أليات ربه الكربى30و مشاهدته اجلنة و النار السموات السبع 

  . ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ32انشقاق القمر بيده •

 عاىل عليه و سلم ـ ـ صلى اهللا ت33أنني اجلزع يف فراقه •

                                                 
إىل املسجد األقصى الـذي      قال تعاىل ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام               30

يقول ابن كثري يف    " 1: اإلسراء  "﴾  . بركنا حوله لنريه من أيات ربنا إنه هو السميع البصري           
ـ : تفسري هذه األية  رضي اهللا تعاىل عنه ـ أن رسول اهللا ـ صـلى اهللا     عن أنس بن مالك 

طويل فوق احلمار و دون البغـل  أتيت بالرباق و هو دابة أبيض : ه و سلم ـ قال  تعاىل علي
فركبته حىت أتيت بيت املقدس فربطه باحللقة اليت يربط         : قال  , يضع حافره عند منتهى طرفه      

هبا األنبياء مث دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني مث خرجت فحاءىن جربئيل بإناء من مخر و                
احلديث ... اخترت الفطرة مث عرج بناء إىل السماء        :  اللنب فقال جربيل     إناء من لنب فاخترت   

.../... 
 .../... "النجم " ﴿ لقد راى من أيات ربه الكربى ﴾ : و قال تعاىل    31
انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن مسعود ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ قال       32

فقال رسول اهللا  ـ صلى اهللا  , و فرقة دونه , ة فوق اجلبل فرق, تعاىل عليه و سلم ـ فرقتني  
 ......... احلديث رواه .. أشهدوا : تعاىل عليه و سلم ـ 

كان املسجد مسقوفا على جـذوع خنـل   : قال جابر بن ثبد اهللا ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ      33
فلما صنع لـه  فكان النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ إذا خطب يقوم إىل جذع منها   

 حىت ارتـج املـسجد       :و يف رواية أنس   .. املنرب مسعنا لذلك اجلذع صوتا كصوت العشار        
و أيب حـىت    : و يف رواية املطلب     . و كثر بكاء الناس ملا رأو به        :  و يف رواية سهل      .خبواره  
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صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ و تصديقهما من   تسليم احلجر و الشجر عليه ـ   •
 34نبوة 

 35سيالن املاء من أصابعه الشريفة و سقاء اجليش بكوب واحد  •

                                                                                                                              
راجـع   . (تصدع و انشق حىت جاء النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ فوضع يده عليه   

 )1/304شفاء ال
ألعرف حجرا : صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ  قال رسول اهللا ـ  : عن جابر بن مسرة قال    34

راجع دالئل النبوة للحافظ إبن كـثري       . (مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إين ألعرفه األن           
    )186ص

رجنـا يف  صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ فخ كنت مع النيب ـ  : عن علي ابن أيب طالب قال 
راجع ... (السالم عليك يا رسول اهللا      : بعض نواحيها فما استقبله جبل و ال شجر إال قال           

 )187السابق ص 
قلت , يا جابر ناد بوضوء: صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ  عن جابر بن عبد اهللا قال النيب ـ     35

قال و  , من قطرة قلت يا رسول اهللا ما وجدت يف الركب         : قال  , أال وضوء   , أال وضوء   : 
كان رجل من األنصار يربد لرسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ املاء يف أشجاب له   

فانظر هل يف أشجابه من شيء      , فقال يل انطلق إيل فالن األنصاري       , على محارة من جريد     
ين لـو أ  , فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إال قطرة يف عزالء شجب منها              : ؟ قال   

فأتيت رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ فقلت يا رسول اهللا   , أفرغه لشربه يابسه 
إذهب فأتين  : قال  , لو أين أفرغه لشربه يأبسه      ,  شجب منها    مل أجد فيها إال قطرة يف عزالء      

 :به فأتيت به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء ال أدري ما هو و يغمزه بيديه مث أعطانيه فقال                   
, قال فأتيت هبا حتمل فوضعت بني يديه      , يا جفنة الركب    : فقلت  : قال  , يا جابر ناد جبفنة   

و فرق بني , فبسطها يف اجلفنة بيده هكذا صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ  فقال رسول اهللا ـ  
فصب علـي و قـل بـسم اهللا         . يا جابر   ذ  خ: و قال   ,  اجلفنة    وضعها يف قعر     مث, أصابعه

أصابع رسول اهللا ـ صلى اهللا  ( فرأيت املاء يفور من بني , بسم اهللا : و قلت فصببت عليه 
ـ  يا جابر ناد من كان له : فقال ,  مث فارت اجلفنة و دارت جىت امتألت )تعاىل عليه و سلم 

, فقلت هل بقي أحد لـه حاجـة   : قال ,  رووافوا حىتتفأتى الناس فاس : قال  , حاجة مباء   
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 36الربكة يف الطعام حىت شبع األالف من الناس  •

 37تكلم الشأة املذبوحة منه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ  •

                                                                                                                              
راجـع   . ( اهللا تعاىل عليه و سلم ـ يده من اجلفنة و هي مـألى  صلى فرفع رسول اهللا ـ  
 )6/10دالئل النبوة للبيهقي 

قال أبو طلحة ألم سليم     : عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة أنه مسع أنس بن مالك يقول                  36
,  أعرف فيه اجلـوع   ـ ضعيفا صلى اهللا تعاىل عليه و سلمصوت رسول اهللا ـ  ت لقد مسع

 أخذت مخارا هلا فلفت     مث, اصا من شعري    رجت أق خرفأ, نعم  : فقالت   ؟ شيء فهل عندك من  
مث أرسلتين إىل : قال ,  اتفقا مث, مث دسته حتت ثويب و ردتين ببعضه:  ببعضه ـ زاد حيي  زاخلب

فذهبت به فوجدت رسول اهللا ـ صلى  : صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ قال  رسول اهللا  ـ  
ـ  فقال رسول اهللا , فقمت عليهم , و معه الناس,  جالسا يف املسجد اهللا تعاىل عليه و سلم 

ـ فقـال رسـول اهللا    , نعم : ؟ فقلت طلحة  تعاىل عليه و سلم ـ أرسلك أبو ـ صلى اهللا
حـىت  , قال فانطلق و انطلقت بني أيـديهم  , صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ ملن معه قوموا  

ا أم سليم لقد جاء رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل   يفأخربته فقال أبو طلحة ,  جئت أبا طلحة
: قـال  , أهللا و رسوله أعلـم  : فقالت , عليه و سلم ـ بالناس و ليس عندنا ما نطعمهم  

ـ  فأقبل رسول اهللا ـ  فانطلق أبو طلحة حيت لقي رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم 
  هلمي ما عندك يا أم سـليم         ـ معه حىت دخل فقال رسول اهللا      صلى اهللا تعاىل عليه و سلم     

ـ ما شاء اهللا أن يقول صلى اهللا تعاىل عليه و سلمفأمر به رسول اهللا ـ  , فأتت بذلك اخلبز 
مث قال ائـذن  : مث خرجوا ـ زاد قتيبة  , فأكلوا حىت شبعوا , مث قال ائذن لعشرة فأذن هلم , 

فأذن هلم فأكلوا حـىت     , رة  مث خرجوا مث قال ائذن لعش     , لعشرة فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا       
 ...... فأكل القوم و شبعوا و القوم سبعون أو مثانون رجال         , ائذن لعشرة   : مث قال   , شبعوا  

 )11/570فتح الباري , راجع البخاري (
عن أيب هريرة ـ رضى اهللا تعاىل عنه ـ أن يهودية أهدت للـنيب    : عن كعب بن مالك قال     37

ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلمـ  صلى اهللا تعاىل  خبيرب شأة مصلية مستها فأكل رسول اهللا ـ   
... إرفعوا أيديكم فإهنا أخربتين أهنـا مـسمومة   : عليه و سلم ـ منها و أكل القوم فقال  

 )1/316راجع الشفاء بتعريف حقوق املصطفى (
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ناك معجزات كثرية و خوارق عديدة ثبتت باألحاديث النبوية ـ كإحيـاء    هذا و ه
ذلك أن تلك املعجزات , املوتى ـ مما جيب على كل مسلم تصديقها دون تأويل أو ريبة فيه 
  صادقة و واقعة بالفعل من النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ 

 و سلم ـ هـو القـران    و من أهم و أعظم املعجزات للنيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه 
الكرمي فإنه معجزة بكل تراكيبه اللفظية و احملاسن املعنوية و األخبار الغيبية مل يستطع أحد و                

   .38لن يستطيع على اإلتيان مبثله 
  

   صلى اهللا تعاىل عليه و سلمما جاء به النيب 
حي غري أوحى اهللا تعاىل إىل نبينا املصطفى ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ و للو     

و , واحد من األقسام منها ما أوحي إليه ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ بوساطة امللـك   
   .39هناك قسمان أخران ال عالقة هلما بامللك 

 إىل النيب ـ  صلى اهللا تعاىل عليه و سـلم   40إن القران الكرمي جاء به امللك جربيل   
 املصاحف و املقروء بـاحلروف و       ـ و هو كالم النفسي القدمي األزيل األبدي املكتوب يف         

  .األصوات 
                                                 

مـن  صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ ما من األنبياء نيب إال و قد أعطـى   قال رسول اهللا ـ     38
األيات ما مثله عليه البشر و إمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحى اهللا تعاىل إيل فأرجو أن أكون                  

 ...........)راجع البخاري . ( أكثرهم تابعا يوم القيامة 
أن يأتى امللك يف مثـل      : نطقت أحاديث كثرية يف كيفية الوحي و على اجلملة األوىل منها               39

ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ الكالم  ينفث يف روع النيب   أن : الثانية . صلصلة اجلرس 
. أن يأتى إليه امللك يف النوم       : الرابعة  . أن يأتى إليه يف صورة الرجل فيكلمه        : الثالثة  . نفثا  

 . أن يكلمه اهللا تعاىل إما يف اليقظة أو يف النوم : اخلامسة 
ك لتكون من املنذرين ﴾ ﴿ بلسان عريب        ﴿ نزل به الروح األمني ﴾ ﴿ على قلب        : قال تعاىل      40

 (..................)مبني ﴾ 
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و أما األحاديث القدسية مما وردت بأسانيد صحيحة هى عبارة عن وحي إهلـي                 
. بواسطة مرة و بال واسطة مرة أخرى أوحى إىل النيب  ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ   

و مـن   , فيه  و مما ثبت بطريق قطعي من القران الكرمي و احلديث القدسي صادق ال مرية               
لم الثبوت القطعي يكفر و إن كان املنكر مؤال ال يلتفت إىل تأويله             أنكر شيئا ما منه بعد الع     

  . و أما ما ثبت بالظن أو داللته ظنية فإنكاره دون سبب بدعة و فسق , 
 و جزاء األعمـال     42 و حشر األجساد مع الروح       41جيب علينا أن نؤمن بالبعث         

  . كب من املعاصى الصاحلة و العقاب ما ارت
 و هو جسر ممدود على منت النار مير به الناس مجيعا فمن             43و أن نؤمن بالصراط        

  . كان من أهل النار يقع فيها و من كان من أهل اجلنة يقطعه فيدخل يف اجلنة 
   .44و أن نؤمن بامليزان و ما يؤزن فيه من احلسنات و السيئات    
  .45مكاهنما رمها خملوقتان يعلم اهللا تعاىل و أن نؤمن باجلنة و النار باعتبا   
  460و أن نؤمن بشفاعة النيب النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ ألهل الكبائر   

                                                 
﴿ مث إنكم يوم القيامة تبعثون ﴾ ﴿كما بدأكم تعودون ﴾ ﴿اهللا يبدأ اخللـق مث                : قال تعاىل      41

 (..............)يعيده مث إليه ترجعون ﴾ ﴿ما خلقكم و ال بعثكم إال كنفس واحد ﴾ 
و قال النيب ـ  صلى اهللا تعـاىل   (...........) يومئذ زرقا ﴾ قال تعاىل ﴿و حنشر اجملرمني    42

 .................عليه و سلم ـ إنكم حمشورون إىل اهللا تعاىل حفاة عراة غرال 
 (.........)﴿ فاهدوهم إىل صراط اجلحيم ﴾ ﴿ و قفوهم إهنم مسئولون ﴾ : قال تعاىل    43
﴿و الوزن يومئذ احلـق     (...........)قيامة ﴾   ﴿ و نضع املوازين القسط ليوم ال      : قال تعاىل      44

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون ﴾ ﴿ و من خفت موازينه فأولئك الذين خـسروا                
 (................)أنفسهم مبا كانوا بأياتنا يظلمون ﴾ 

﴿و كـذلك   ) 19: مرمي  (﴿ تلك اجلنة اللىت نورث من عبادنا من كان تقيا ﴾            : قال تعاىل      45
 )40: غافر (كلمة ربك على الذين كفروا أهنم أصحاب النار ﴾ حقت 

 (.....)قال النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ شفاعىت ألهل الكبائر أمىت    46
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و أما األية اللىت تدل على عدم شفاعته النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ فليست هى   
  .ه على إطالقها و إمنا هى مقيدة ملن ال يؤذن اهللا تعاىل لشفاعت

 و أمـا    47و أن نؤمن بأن نعيم القرب ثابت للمؤمن و عذابه صادق للكافر املشرك                
أحوال العصاة من املؤمنني فهى تتعلق بإرادة اهللا تعاىل و مشيئته إن شاء عذبه و إن شـاء                  

  .غفرله 
و أن نؤمن بسؤال املنكر و النكري للموتى عن التوحيد و اإلسالم و نبوة سـيدنا                  

    تعاىل عليه و سلم ــ صلى اهللا48حممد 
و أن نؤمن بكل    ,و أن نؤمن بأن من أرسل إلينا من األنبياء و الرسل فهم صادقون            

  49ما نزل من الصحف على األنبياء ـ عليهم السالم ـ  
                                                 

﴿ النار يعرضون عليها غدووا و عشيا ﴾ ﴿و يوم تقوم الساعة أدخل أل فرعـون                : قال تعاىل      47
 ( ...........)أشد العذاب ﴾ 

إن العبـد إذا  : رضى اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه و سلم قال عن أنس ـ     48
وضع يف قربه و توىل عنه أصحابه و أنه يسمع قرع نعاهلم إذا انصرفوا أتاه ملكـان فيقعدانـه                   

ما كنت تقول يف هذا النيب حممد ؟ و أما املؤمن فيقول أشهد أنه عبد اهللا و رسوله                  : فيقوالن له   
قال النيب صلى اهللا تعاىل عليه      ,  له أنظر إىل مقعدك من النار أبدلك اهللا به مقعدا من اجلنة              فيقال

ال أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيه        : و أما الكافر أو املنافق فيقول       , فريامها مجيعا : و سلم   
عها فيقال ال دريت و ال تليت مث يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه فصيح صيحة يسم                , 

  . من يليه إال الثقلني 
و ما دينـك ؟     , ريب اهللا   : من ربك ؟ فيقول     : يأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له      : و يف رواية    

هو رسول اهللا   : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول         : فيقوالن له   , ديين اإلسالم : فيقول  
............ 

 و املؤمنون كل أمن باهللا و مالئكته و كتبه و ﴿ أمن الرسول مبا أنزل من ربه:  قال تعاىل    49
البقرة  ( رسله ال نفرق بني أحد من رسله و قالوا مسعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك املصري ﴾

(.... 
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أ علـيهم   عبارة عن جسم لطيف من النور و ال يطـر         50و أن نؤمن بإن املالئكة      

و لكل منهم وظائف خاصة فمنهم       , 51ماءم مقام معلوم يف الس    و هل , العوارض اإلنسانية   
و منهم من يلقى يف قلوب الناس , و منهم من يشتغل بكتابة أعمال بىن أدم      , يف مساء الدنيا    

  . و منهم من حيافظ اإلنسان , خطرات صاحلة 
و من جانب أخر خلق أخر يطلق عليه الشياطني فهم يلقون يف قلـوب اإلنـسان     

  . األوهام الفاسدة 
 , 52 بأن سيدنا املهدي رضى اهللا تعاىل عنه سيظهر على وشك القيامة           و أن نؤمن  

مث تكون  , 53لسماء فيقتل الدجال و اخلنازيرو كما أن سيدنا املسيح عليه السالم يرتل من ا        
  . الغلبة يف أرض اهللا لدين اهللا واحد 

  
  
  

                                                 
خلقت املالئكة من نور و خلق اجلان من : قال الرسول ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ     50

 ) د و  صحيح مسلم مسند أمح(نار و خلق أدم مما وصف لكم 
و ﴿ و ترى امللئكة حافني : و قال تعاىل (.....) ﴿ و هلم منا مقام معلوم ﴾ :  قال تعاىل    51

﴾ . من حول العرش يسبحون حبمد رهبم و قضى بينهم باحلق و قيل احلمد هللا رب العاملني 
  )75: املؤمن ( 

حىت يبعث اهللا فيه رجال مىن أو .. .عن ابن مسعود  قال النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم    52
  )رواه الترمذى . ( امسه إمسى و اسم أبيه اسم أىب .. من أهل بيت 

و الذي : عن أىب هريرة رضى اهللا تعاىل عنه قال رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه و سلم     53
 نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي  صلى اهللا عليه و سلم حكما مقسطا فيكسر

  )1/77مسلم . ( و يفيض املال حىت ال يقبله أحد , يضع اجلزية الصليب و يقتل اخلرتير و 
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  االجتهاد و التقليد يف اإلسالم
 خصصهم اهللا تعاىل هلـذه املهمـة         و رجال  54لالجتهاد يف اإلسالم مكانة مرموقة    

العظيمة فعلى العامي أن يتقلدهم يف األحكام الفرعية غري املنصوص  من هنا جعلـت لـه                 
  : شروط و هى 

, باألحاديث الىت تتعلق باألحكام     و بصريا   , أن يكون اجملتهد عاملا بأيات األحكام       
,  مطلعا على مذاهب السلف      ,عارفا باللغة و األدب و النحو و الصرف و املعاين و البيان             

و عالوة لذلك متتاز شخصية اجملتهد يف الزهد و الورع و ال يتبع             , خبريا بالقياس و أصوله     
  . هواه فيما جيتهد و يستنبط 

من اتصف بالشروط املذكورة أعاله و ترى مالمح تلـك الـشروط يف أثـاره               
لكرمية الفاضلة لدرجة حيترمـه     اإلجتهادية و استنباطاته الفقهية و يكون متحليا باألخالق ا        

من اتصف هبذه األوصاف فهو جمتهد يف       ون بتفوقه العلمي    عامة الناس و خواصهم و يعترف     
و من مل يتخلق بتلك األوصـاف و األخـالق و           , املنظور اإلسالمي و له حق االجتهاد       

األئمـة  الشروط املذكورة فليس له حق االجتهاد و إن كان عاملا و عليه أن يتقلد أحدا من     
  . املتبوع مبذاهبهم 

                                                 
 معاذا إىل الـيمن  عندما بعثـ النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم   و الدليل على ذلك أن    54

   . أجتهد برأي: .... يا معاذ ؟ قال مبا تقتضى: قال
اجتهد احلاكم و أخطاء فله أجر و إن أصاب فله وقال ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ إذا 

   .أجران 
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 و أخـذت    55و لقد اعترفت األمة اإلسالمية بالتفوق العلمي لألئمـة األربعـة          
و , كما اعترفت بأنه مل يوجد هلم نظري يف عهدهم و ال بعدهم             , اجتهاداهتم بعني االعتبار    

د كان  و ق , تأتى على رأس هوالء األئمة إمامنا األعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكويف              
                                                 

 هو اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت زوطاه           :) هـ   150/هـ80(اإلمام أبو حنيفة        55
فقيه العراق و صاحب املذهب املقضى به حاليا يف معظم الدول اإلسالمية و أول من               , بن ماه   

و مدحه كثري من العلمـاء      , و ميز مسائله و رتب قياسه       و فصل فصوله و أقسامه      , فتق الفقه   
  . و له ترمجة مفصلة يف الكتب املشهورة املعتمدة .  الناس عيال أليب حنيفة حىت  قال الشافعى

, هو أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك األصـبحي            ): هـ179/ هـ  195( اإلمام مالك   
تعمق يف علوم الدين حىت صار حجة يف احلـديث و           و تفقه و    , ولد باملدينة املنورة و نشأ هبا       

" و له كتاب مشهور يف احلديث       , إماما يف الفقه يعمل بأرائه أالف من املسلمني يف أحناء العامل            
  ..تنظر ترمجته يف كتب التاريخ املشهورة , و هو إساس املذهب" املؤطأ

يس بن العباس بن العثمان     أبو عبد اهللا حممد بن إدر     ) : هـ204/ هـ  150( اإلمام الشافعى   
نشأ , و إمام الشريعة و حربها      , عامل قريش و فخرها     , بن شافعى بن السائب القرشي املطليب       

و حفظ املؤطأ لإلمام مالك     , الشافعى مبكة و تعلم فتفقه حىت صار نادرة الدنيا ذكاء و حفظا             
حلـديث و القيـاس و   و استنبظ مذهبه من القـران و ا , و أفىت و هو ابن مخس عشرة سنة        , 

و , و كان أفضل من رأى الناس ذكاء و حفظا و عقال و فصاحة لسان و قوة حجة                  , اإلمجاع  
و , و ضرحيه مشهور يزار     . توىف الشافعي يف القاهرة و دفن هناك        , له املذهب املتبوع يف العامل      

سعادة حني مـا    فكم كنت ذاحظ و     , لقد تشرفت غري مرة بزيارة مقربته و قرأت الفاحتة عليه           
  ...كنت أخضر إىل روضة إمام كان حيضر إىل إمام أخر 

أبو عبد اهللا أمحد بن خممد بن خنبل بن هـالل          ) : هـ241/ هـ164(اإلمام أمخد بن حنبل     
و , طلب احلديث و كثرت رواته و عرفت ثقاتـه          , ولد ببغداد و نشأ هبا      , بن أسد الشيباين    

مجعه حىت حفظ ألف ألف حديث و هو مـن أصـحاب            جاب األقطار اإلسالمية يف تلقيه و       
خرجت من بغـداد و مـا       : و قد قال فيه و هو راحل إىل مصر          , الشافعى و صفوة تالميذه     

و هـو صـاحب     . خلفت هبا أتقى و ال أفقه و ال أزهد و ال أورع و ال أعلم من ابن خنبل                   
  .  التراجم راجع ترمجته املفصلة إىل كتب الفهارس و, املذهب الفقهي املشهور 
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فأصبحوا رمزا للعلوم اإلسـالمية و الفقـه        , عدد كبري ملن خترج على يد اإلمام و تقلده          
و هم الذين قاموا جبمع و تنقيح أصول اإلمام و فروعه الىت أصبحت ـ فيمـا   , اإلسالمي 

  علـى رأس جيـيء  و , بعد ـ قانونا لألمور املستحدثة و دستورا للمستجدات العصرية  
 املقلدين اإلمام أبو يوسف و حممد ـ رمحهما اهللا تعاىل ـ فخالفوا اإلمام   هوالء التالميذ و
كما أن اإلمام مسح هلم بتفرع املـسائل        , الفقية و رجحوا البعض املشتهرة      يف بعض األراء    

و بالتايل اشـتهر اإلمامـان   معتمدا على األصول و القواعد اليت وضعها هو ـ اإلمام ـ   
باجملتهد يف املـذهب    " من كان معهما يف درجتهما اشتهروا        اجلليالن أبو يوسف و حممد و     

"56.  
م يف  و جتددت احلوادث فأوجد الزمان أعالم اإلسال      , مث توسعت الدولة اإلسالمية     

و مشـس   , و أبو احلسن الكرخي     , منهم اإلمام أبو جعفر الطحاوي      مساء الفقه اإلسالمي    
فاجتهدوا هؤالء يف   , دين القاضي خان    فخر ال , و فخر اإلسالم البزدوي     , األئمة احللوائي 

اجملتهد يف  "و أطلق على هذه الطبقة      , احلنفية  املسائل املستحدثة يف ضوء األصول و الفروع        
  .57" املسائل

شرح اهللا صدورهم و أوسع علمهم فأصبحت هلم قدم راسخة          و من جاء بعدهم     
ابه حتتمل عدة معان أو     يف األصول و الفروع فرؤا أن املرويات عن اإلمام أو أحد من أصح            

و من هنا توجهوا إىل توضيح املبهم و تفـصيل اجملمـل و             , تأيت يف إطار املبهم أو اجململ       

                                                 
من هو قادر على استخراج األحكام من األدلة على مقتضى القواعد اليت            : اجملتهد يف املذهب       56

حاشـية  . (قررها اإلمام اجملتهد املطلق كأيب يوسف و حممد و أصحاب أيب حنيفة األخرين              
 )1/77ابن عابدين 

عن صاحب املذهب كاخلصاف    من اجتهد يف مسئلة ال يوجد النص فيها         : اجملتهد يف املسائل       57
 ...و أيب جعفر الطحاوي و غريمها 
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و , و من أعظمهم اإلمام العالمة أبو بكر أمحد بن علي         , تصريف احملتمل إىل حمامل حسنة      
   . 58" بأصحاب التخريج" قد اشتهرت هذه الطبقة 

تالف األقوال احتاج الزمان إىل قوم ينظـر يف تلـك           و نظرا إىل تنوع األراء و اخ      
و , فجاءت الطبقة اخلامسة و قام هبذا العمل خري قيام          , األراء و يرجح بعضها على البعض       

  . 59" بأصحاب الترجيح"عرفوا 
و من بعدهم جاء رجال وهبهم اهللا تعاىل ذكاء نادرا و نظرة فاحصة فاسـتطاعوا               

و قـاموا بالتوضـيح و      , يف و الظاهر املرويات النـادرة       التفريق بني األقوى القوي الضع    
, و من هؤالء صاحب الكـرت       , التفريح بني تلك املسائل و تنقيحها مث قيدوها يف الكتب           

  . 60و اجملمع, املختار 
و من جاء بعدهم قد اعمتدوا على مؤلفات أولئك العلماء املذكورين و ذلك فإن              

القوية و هى ثقة عند مجيع علماء       الطبقات األربعة    الكتب املذكورة قد حتتوي على مرويات     
  .فبالتايل ال ينبغي لنا أن نغض طرفنا عن تلك املؤلفات , األحناف 

و لقد اعتمد و ال يزال يعتمد علماء األحناف على كتب املتـون و الـشروح و                 
 ال  فمـن , الفتاوى للمتأخرين اليت أصبحت دستورا أساسيا و معموال هبا يف الفقه احلنفي             

إننا إن تركنـا العمـل      : قائال  حظ له يف االجتهاد و عارض تلك الكتب و عمل ضدها            
فمن عـارض و    , باملؤلفات املذكورة فقد كانت لدينا ذخرية متوفرة من األحاديث النبوية           

  .قال هذا فكأنه زلت قدماه و ختطى إىل الضاللة 

                                                 
هؤالء ال يقدرون على اإلجتهاد أصال لكنه أحـاط علـى األصـول             :  أصحاب التخريج      58

 . كالرازي و أضرابه
 . و اهلداية و أمثاهلم , هم خنبة من املقلدين كأيب احلسن القدوري: أصحاب الترجيح    59
ن العلماء املقلدين القادرين على التمييز بني القوي و الـضعيف و            هؤالء عبارة عن مجاعة م       60

 . ظاهر املذهب و الرواية النادرة كأصحاب املتون املعتربة من املتأخرين 
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في إىل ذروة التحقيق و قد بلغت املذاهب األربعة و على وجه األخص املذهب احلن       
و ال تـزال األمـة    , أن نرى   حنن العلماء املسلمني    فكلما حيدث شيء نستطيع     , و التنقيح   

أو نـستخرج حكمـه يف      , الفروع املستخرجة    يف تلك    حلولهأن ترى   اإلسالمية تستطيع   
  .قرروها ضوء األصول و الفروع اليت 

دين اتباع إحـدا املـذاهب       و بعد هذا البحث اإلمجايل نقول جيب على غري املقل         
األربعة املتقدمة يف مجيع املسائل فإن اعتمد على مذهب يف مسئلة و على مذهب أخـر يف                 

, مسئلة أخرى فال يدخله هذا يف إطار التقليد و إمنا هو تلفيق بني املذاهب و التلهي بالدين                  
   .61هذا حرام 

ية يف احلديث النبوي    ال يسمح ألحد من غري اجملتهدين الذين ليست هلم دراية كاف          
  .و ليست هلم قدم راسخة يف اإلجتهاد أن يستخرج املسائل من احلديث بدعوى اإلجتهاد 

  اخلالفة و الوالية
متتاز الشريعة اإلسالمية بأشياء كثرية كما أن هلا ميزات و خصائص و حـددت               

 الواليـة   من بينهم اخلالفة و الوالية و قد جعلت للخالفة و         , لكل شيء أصوال و قواعدا      
 دراجات و مراتبة ميتاز بعضها عن بعض إذ تقول إن سيدنا أبا بكر الصديق و خليفة و ويل                 

                                                 
إن األئمة اجملتهدين كلهم على هداية من رهبم فمن كـان متقنـا يف العلـوم                : و احلق أقول     61

ملتبوعة يف عصرها مث اضطر يف مـسئلة مـن          اإلسالمية و هو يتقلد إحدى املذاهب األربعة ا       
و هذا ال يعد تلفيقا كما ذهـب األحنـاف يف           , املسائل إىل اتباع مذهب أخر فقد أصاب        

هذا هو املذهب الصحيح املنقول من الفقهاء       , مسئلة املفقودة إىل اختيار مذهب اإلمام مالك      
 2/90" قيت و اجلـواهر   اليوا"فإن كنت شاكا يف هذا راجع كتاب        , و العلماء و الصوفية     

 .لإلمام عبد الوهاب الشعراين 
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و حتطي بعد ذلك هذه األمة بعد سيدنا احلبيب املصطفي ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ   
  . ـ رضى اهللا تعاىل عنهم ـ 62فعلي املرتضىدرجة الفاروق عمر مث عثمان 
 , 63العشرة املبشرون باجلنة    : يف الواقع   هؤالء يدخلون اجلنة    مما نعرف إسالميا أن     

و سيدنا احلسن    , 66أم املؤمنني   السيدة عائشة   , 65و خدجية    , 64و السيدة فاطمة الزهراء     
   .69و الذين بايعوا حتت الشجرة   , 68و أصحاب بدر , 67و احلسني 

                                                 
يـا  : قلت لعلي   :  من حديث إصبغ بن نباتة قال        44/196أخرج ابن عساكر يف التاريخ         62

أبـو  : أمري املؤمنني من خري الناس بعد رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ ؟ قال   
أنا : مث من ؟ قال     : قلت  . عثمان  : ال  مث من ؟ ق   : قلت  . عمر  : مث من ؟ قال   : قلت  . بكر  

.. 
, أبو بكر يف اجلنة: عن عبد الرمحن بن عوف أن النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ قال      63

, و الزبري يف اجلنة , و طلحة يف اجلنة   , و علي يف اجلنة     , و عثمان يف اجلنة     , و عمر يف اجلنة     
و سعيد بن زيد يف اجلنة      , ن أيب وقاص يف اجلنة      و سعد ب  , و عبد الرمحن بن عوف يف اجلنة        

 )و ابن ماجة , رواه الترمذي . (و أبو عبيدة بن اجلراح يف احلنة , 
عن أم سلمة ـ رضى اهللا تعاىل عنها ـ أن النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سـلم ـ دعـا          64

اهللا ـ صلى  مث حدثها فضحكت قالت فلما توىف رسول , فاطمة يوم الفتح فناجاها فبكت 
أخربين أن رسـول اهللا ـ   : قالت , اهللا تعاىل عليه و سلم ـ سئلتها عن بكائها و ضحكها  

مث أخربين أين سيدة نساء أهل اجلنة إال مرمي , صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ـ أنه ميوت فبكيت  
  . بنت عمران فضحكت 

 )رواه الترمذي يف املناقب( 
و ما تزوجىن رسول , ما حسدت أحدا ما حسدت خدجية       : ت  عن عائشة أم املؤمنني أهنا قال        65

اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ إال بعدما ماتت و ذلك أن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا      
 )السابق. (تعاىل عليه و سلم ـ بشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه و ال نصب 

هى زوجتـه يف الـدنيا و   : ياسر يقول مسعت عمار بن : عن عبد اهللا بن زياد األسدي قال         66
 )السابق .(األخرة يعين عائشة ـ رضى اهللا تعاىل عنها ـ 
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ت هداة  و على وجه األخص أصحاب بدر و البيع70ـ كلهمنؤمن بأن الصحابة  
 و توقريهم فإهنم تشرفوا بصحبة      زاهرة و بالتايل جيب على األمة اإلسالمية إكرامهم       و جنوم   

و قـد  , و أولياء األمـة  النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ و أصبحوا سادات الناس   
و من غري ذلك ال تسمح الـشريعة        , هذا  , 71ظهرت منهم أشياء كثرية تعد خرقا للعادة        

و الطعن منهم فمن تطرق و جتاوز عن احلدود فلعنـهم و            72ألحد السب عليهم    اإلسالمية  
  . طعن يف كراماته فكأنه رافضي يدخل يف النار

                                                                                                                              
قال رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سـلم ـ احلـسن و     : عن أيب سعيد اخلدري قال    67

 )السابق. (احلسني سيدا شباب أهل اجلنة 
ه ـ يف قصة حاطب بن أيب بلتعة  أخرج اإلمام البخاري من حديث علي رضى اهللا تعاىل عن   68

, إنه شهد بدرا    : قال  , يا رسول اهللا دعين أضرب عنق هذا املنافق         : قال عمر   .. ـ الطويلة
إعملوا ما شئتم فقد غفـرت      : و ما يدريك لعل اهللا أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال              

 )اجلهاد و السري , البخاري . (لكم 
عند حفصة ال يدخل :  ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ يقول   عن أم مبشر أهنا مسعت النيب    69

... يا رسول اهللا    , قالت بلى   , النار إن شاء اهللا من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا حتتها            
 )املناقب, صحيح مسلم( 

﴿ ال يستوى القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر و اجملهـدون يف سـبيل اهللا                : قال تعاىل      70
م و أنفسهم فضل اهللا اجملهدين بأمواهلم و أنفسهم على القعدين درحة و كال وعد اهللا                بأمواهل

  )95: النساء ( ﴾ . حسىن و فضل اهللا اجملهدين على القعدين أجرا عظيما 
و ذلك كما اجتفظ التاريخ يف صدره قصة جريان النيل بكتابة سيدنا عمر بن اخلطاب رضى    71

كما شرب خالد بن وليد رضى اهللا تعاىل عنه , ته اجليش يف هناوند و رؤي, اهللا تعاىل عنه إليه 
 ..السم و مل يتضرر به 

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ ال تسبوا : عن أيب سعيد اخلدري قال    72
أصحايب فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفك مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم و ال 

 )ذي يف املناقب الترم. ( نصيفه 
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باإلسالم قبل الفتح فهو أفضل درجة ممن أسلم بعد من تشرف ـ من الصحابة ـ   
 .و لكن اهللا تعاىل وعد لكل منهم احلسن و رضى عن مجيعهم , الفتح 

 

 ىلالشرك باهللا تعا
الشرك و الكفر من أعظم البالء للناس و إن نرى التغاير اللفظي بني كلتا الكلمتني               

و هلـم   , فاملشرك و الكافر يدخلون النـار     , لنتيجة  إال أهنما شيء واحد نظرا إىل املرد و ا        
   . 73عذاب أليم دائمي

الشرك احلقيقي عبارة عن أن يعترب اإلنسان أن غري اإلله واجب الوجـود أو هـو                
  . ير بالعبادة جد

زالـة  إ ك ـ  و من إمارات الشرك أن يسوي العبد بني صفات ويل من أولياء اهللا
بناء على ذلـك  ,  و استجابة الدعاء و إىل ما ذلك ـ و صفات اإلله اخلالق املعبود  املصيبة

  . يعامل مع العبد الوليد كاإلله املعبود ـ أعوذ باهللا من هذا ـ 
لشريعة الصادقة أن تفرق بني صفات العبد و صـفات  و مما نعرف أنه من مميزات ا  

و هذا هو الغرض إلرسال الرسـل و بعثـة          , اإلله و أن ال يوجد فيها أثر من أثار الشرك           
  . األنبياء إىل الناس 

من أولياء اهللا تعاىل هلا حقيقـة  و أنبه هنا يف هذا املقام أن اخلرق للعادة اليت تصدر           
 .  و ذلك فإهنا مظهر من مظاهر قدرة اإلله اخلالق واقعية و ال أستطيع أن أرفضها

تتمتع الشرائع السماوية بالشفاعة و التقرب للعبد إال أن العبد املتقرب إذا ختيل بعد              
احلصول على تلك األوصاف بأنه أصبح صاحب القدرة احلقيقية و متكـن الـرد علـى                

و أما تفويض تلـك     , ية فيه   ال مر تصرفات اخلالق اإلله و املنع عما يفعله تعاىل فهو شرك           

                                                 
 : ..)النساء ( ﴿ إن اهللا ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك ﴾ : قال تعاىل     73
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القدرة إىل اهللا تعاىل و تسليمها إىل قدرته مؤمنا بأنه هو املفيض املـانح احلقيقـي هلـذه                  
  . أو القدرات فهو اإلميان الصحيح و العقيدة احلقة الصادقة  و الدرجات األوصاف

كما أنه من الشرك باهللا هو أن يعترب اإلنسان اخلارق عـن العـادة لألوليـاء أو                 
, يعبتر هذه األشياء بأهنا صفة ذاتية لألولياء        , و إطالعهم على املغيبات     إلشراق الباطين هلم    ا

إياهم يعد من اإلميان و     و أما اعتبارها بتعليم اهللا تعاىل       , و حصلت هلم بدون العطاء اإلهلي       
  . التوحيد اخلالص 

اإلطالق فقـد   حقائق ثابتة و من أنكرها على       و قد قلنا إن لصفات العبد املتقرب        
و من اختار مسلك االعتدال و الوسطية و رأى احلقـوق معـا ـ    , حيكم عليه بالضاللة 

  . فكأنه اختار الطريق املستقيم حقوق اهللا و حقوق العباد ـ 

  الكفر و الكبائر
أو اإلميان هبما و اإلنكار ما جـاء         , 74و رسوله الكفر هو عدم اإلميان باهللا تعاىل       

و أما األحكام اليت جير إنكارها إىل الكفـر  , تعاىل عليه و سلم ـ  بالرسول ـ صلى اهللا  
  :تثبت بثالثة الطرق التالية 

  . تثبت مبفهوم األيات القرأنية قطعيا كما فهمه العرب   ـ1
  . لغتهم   تثبت مبعاين احلديث املتواتر القطعية طبقا ملا فهمه العرب مبحاورهتم و  ـ2
   . تثبت بإمحاع اجملتهدين القطعي  ـ3

فمـن  , هبذه الطرق الثالثة جيب على كل مؤمن اعترفه بالقلب و اللسان          فما ثبت   
و من أنكـره و     , أنكره و ال يسع إنكاره التاويل يصبح كافرا على اإلطالق حبكم الفقهاء             

  . هو مؤول ـ مع أن احلق واضح وجلي ـ فهو كافر 
  .م عليه بالكفرما علم من الدين بالضرورة فمن ينكره بالقول أو بالفعل حيك

                                                 
 )5: املائدة (﴿ و الذين كفروا و كذبوا بأياتنا أولئك أصحب اجلخيم﴾ : قال تعاىل     74



  موالنا اإلمام احملدث أمحد رضا خان احلنفى         46                             العقيدة يف اإلسالم

 

و يعرب القوة الفكرية للنيب ـ صلى اهللا تعـاىل   , من يعرب املالئكة بالقوة اإلنسانية 
عليه و سلم ـ جبربيل فقد خيالف النص القراين و إمجاع العلماء و ينكر مما علم من الدين  

  . بالضرورة بذلك حيكم عليه بالكفر
 و حشر األجساد و اإلنعام يف       نصت شريعتنا اإلسالمية الغراء على تفاصيل البعث      

  . و يكفر من أنكر ذلك ,اجلنة فال بد علينا االعتراف بتلك األشياء دون تأويل 
بعث خامتا فمن أنكره و يبـيح  نؤمن بأن النيب ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ   

و كذلك حيكم بالكفر على من ال يـؤمن باتبـاع           , بعثة نيب أخر فقد حيكم عليه بالكفر        
  . ديث النبوية على اإلطالق األحا

و حيكم بالكفر على من عصى الرسول ـ صلى اهللا تعاىل عليه و سلم ـ بالقول   
  . أو بالفعل أو خفف شأنه 

  . و حيكم على من يقول بأن القرأن حمرف 
  . و حيكم بالكفر على من فضل غري األنبياء على األنبياء 

  . و حيكم بالكفر على من قام بتكذيب اهللا تعاىل 
و على منكري مما    و حيكم بالكفر على من قال بأن الرد على عقيدة ضالة كفرية             

  . علم من الدين بالضرورة هو مبثابة إثارة الفنت و الفساد 
  
  
 
 
  


